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EINECS-nr. Naam/Groep CAS-nr.

266-925-9 Vetzuren, C12-18

Deze stof wordt aangeduid met SDA Substance 

Name: C12-C18 alkyl carboxylic acid en SDA 

Reporting Number: 16-005-00.

67701-01-3

266-928-5 Vetzuren C16-18

Deze stof wordt aangeduid met SDA Substance 

Name: C16-C18 alkyl carboxylic acid en SDA 

Reporting Number: 19-005-00.

67701-03-5

266-929-0 Vetzuren, C8-18 en C18-onverzadigd.

Deze stof wordt aangeduid met SDA Substance 

Name: C8-C18 and C18 unsaturated alkyl carboxylic 

acid en SDA Reporting Number: 01-005-00.

67701-05-7

266-930-6 Vetzuren, C14-18 en C16-18-onverzadigd.

Deze stof wordt aangeduid met SDA Substance 

Name: C14-C18 and C16-C18 unsaturated alkyl 

carboxylic acid en SDA Reporting Number: 04-005-

00

67701-06-8

266-932-7 Vetzuren, C16-C18 en C18-onverzadigd.

Deze stof wordt aangeduid met SDA Substance 

Name: C16-C18 and C18 unsaturated alkyl carboxylic 

acid en SDA Reporting Number: 11-005-00

67701-08-0
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EINECS-nr. Naam/Groep CAS-nr.

266-948-4 Glyceriden, C16-18 en C18-onverzadigd.

Deze stof wordt aangeduid met SDA Substance 

Name: C16-C18 and C18 unsaturated trialkyl glyceride

en SDA Reporting Number: 11-001-00.

67701-30-8

267-007-0 Vetzuren, C14-18 en C16-18-onverzadigde, methylesters

Deze stof wordt aangeduid met SDA Substance 

Name: C14-C18 and C16-C18 unsaturated alkyl 

carboxylic acid methyl ester en SDA Reporting 

Number: 04-010-00.

67762-26-9

267-013-3 Vetzuren, C6-12

Deze stof wordt aangeduid met SDA Substance 

Name: C6-C12 alkyl carboxylic acid en SDA 

Reporting Number: 13-005-00.

67762-36-1

268-099-5 Vetzuren, C14-22 en C16-22-onverzadigd.

Deze stof wordt aangeduid met SDA Substance 

Name: C14-C22 and C16-C22 unsaturated alkyl 

carboxylic acid en SDA Reporting Number: 07-005-

00

68002-85-7

268-616-4 Siropen, maïs, gedehydrateerd 68131-37-3

269-657-0 Vetzuren, soja 68308-53-2

269-658-6 Glyceriden, talk-mono-, di- en tri-, gehydrogeneerd 68308-54-3
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EINECS-nr. Naam/Groep CAS-nr.

270-298-7 Vetzuren, C14-22 68424-37-3

270-304-8 Vetzuren, lijnolie 68424-45-3

270-312-1 Glyceriden, C16-18 en C18-onverzadigde mono- en di-

Deze stof wordt aangeduid met SDA Substance 

Name: C16-C18 and C18 unsaturated alkyl and C16-C18

and C18 unsaturated dialkyl glyceride en SDA 

Reporting Number: 11-002-00.

68424-61-3

288-123-8 Glyceriden, C10-18 85665-33-4

292-771-7 Vetzuren, C12-14 90990-10-6

292-776-4 Vetzuren, C12-18 en C18-onverzadigd. 90990-15-1

296-916-5 Vetzuren, raapolie, cis-13-docoseenzuur-arm 93165-31-2
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BIJLAGE V

VRIJSTELLINGEN VAN DE REGISTRATIEPLICHT OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 2, 

LID 7, ONDER b)

1. Stoffen die ontstaan bij een chemische reactie die optreedt als gevolg van de blootstelling 

van een andere stof of een ander voorwerp aan omgevingsfactoren zoals lucht, vocht, 

micro-organismen of zonlicht.

2. Stoffen die ontstaan bij een chemische reactie die optreedt als gevolg van de opslag van 

een andere stof, een ander preparaat of een ander voorwerp.

3. Stoffen die ontstaan bij een chemische reactie die optreedt bij het eindgebruik van andere 

stoffen, preparaten of voorwerpen en die zelf niet worden vervaardigd, worden ingevoerd 

of in de handel worden gebracht.

4. Stoffen die niet als dusdanig worden vervaardigd, geïmporteerd of in de handel worden 

gebracht, en ontstaan bij een chemische reactie die optreedt wanneer:

a) een stabilisator, kleurstof, smaakstof, antioxidant, vulmiddel, oplosmiddel, draagstof, 

oppervlakteactieve stof, weekmaker, corrosieremmer, antischuimmiddel, dispergeer-

middel, neerslagremmer, droogmiddel, bindmiddel, emulgator, de-emulgator, droog-

middel, klontermiddel, adhesiebevorderaar, stromingsmodificator, pH-neutralisator, 

complexvormer, stollingsmiddel, uitvlokkingsmiddel, brandvertrager, smeermiddel, 

chelaatvormer of reagens voor kwaliteitsbeheersing functioneert zoals de bedoeling 

is, of

b) een stof die uitsluitend bedoeld is om een specifiek fysisch-chemisch kenmerk toe te 

voegen, functioneert zoals de bedoeling is.
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5. Bijproducten, tenzij deze zelf worden ingevoerd of in de handel worden gebracht.

6. Hydraten van een stof of gehydrateerde ionen, gevormd door de combinatie van een stof 

met water, mits de stof is geregistreerd door de fabrikant of importeur die van deze 

vrijstelling gebruikmaakt.

7. De volgende in de natuur voorkomende stoffen, indien zij niet chemisch worden 

gewijzigd:

mineralen, ertsen, ertsconcentraten, aardgas, cementklinker, vloeibaar petroleumgas, 

aardgascondensaat, procesgassen en componenten daarvan, ruwe olie, steenkool, cokes.

8. Niet in punt 7 genoemde in de natuur voorkomende stoffen, indien zij niet chemisch 

worden gewijzigd, tenzij zij aan de criteria voor de indeling als gevaarlijk overeenkomstig 

Richtlijn 67/548/EEG voldoen. 

9. Basiselementen waarvan de gevaren en risico's al welbekend zijn, zoals:

waterstof, zuurstof, edelgassen (argon, helium, neon, xenon), stikstof.
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BIJLAGE VI

IN ARTIKEL 10 BEDOELDE IN TE DIENEN INFORMATIE

RICHTSNOEREN

OM TE VOLDOEN AAN DE VOORSCHRIFTEN VAN DE BIJLAGEN VI TOT EN MET XI

In de bijlagen XI tot en met XI wordt gespecificeerd welke informatie moet worden ingediend met 

het oog op registratie en beoordeling overeenkomstig de artikelen 10, 12 en 13, 39, 40 en 45. De 

standaardinformatie voor de laagste hoeveelheidsklasse wordt in bijlage VII vermeld en telkens 

wanneer een nieuwe hoeveelheidsklasse wordt bereikt, moeten de voorschriften van de 

desbetreffende bijlage worden toegevoegd. Afhankelijk van de hoeveelheidsklasse, het gebruik en 

de blootstelling zal voor elke registratie verschillend zijn welke informatie precies moet worden 

ingediend. De bijlagen moeten derhalve als één geheel en in samenhang met de algehele 

verplichtingen inzake registratie, evaluatie en zorgvuldigheidsplicht worden beschouwd.

STAP 1 - VERZAMEL DE BESTAANDE INFORMATIE EN GEBRUIK DEZE GEZAMENLIJK

De registrant moet alle bestaande en beschikbare testgegevens over de te registreren stof 

verzamelen, hetgeen inhoudt dat in de literatuur naar relevante informatie over de stof wordt 

gezocht. Wanneer dit mogelijk is, moeten registraties overeenkomstig artikel 11 of artikel 19 

gezamenlijk worden ingediend. Daardoor kunnen testgegevens gezamenlijk worden gebruikt, zodat 

onnodige testen worden vermeden en de kosten worden beperkt. De registrant moet ook alle andere 

beschikbare en relevante informatie over de stof verzamelen, ongeacht of voor een specifieke 

hoeveelheidsklasse bepaalde eindpunten moeten worden getest. Hieronder valt informatie uit alter-

natieve bronnen (bv. van (Q)SAR’s, interpolatiegegevens van andere stoffen, in-vivo- en in-vitro 

testen, epidemiologische gegevens) die kunnen bijdragen tot het vaststellen van de aan- of 

afwezigheid van gevaarlijke eigenschappen van de stof en die in bepaalde gevallen de resultaten 

van dierproeven kunnen vervangen.
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Vervolgens moet informatie over blootstelling, gebruik en risicobeheersmaatregelen 

overeenkomstig artikel 10 en deze bijlage worden verzameld. Uitgaande van al deze informatie 

samen zal de registrant kunnen bepalen of er nog meer informatie gegenereerd moet worden.

STAP 2 - BEPAAL DE BENODIGDE INFORMATIE

De registrant moet nagaan welke informatie voor de registratie nodig is. Allereerst moet aan de 

hand van de hoeveelheid worden vastgesteld welke bijlage of bijlagen relevant zijn. In deze bijlagen 

worden de eisen voor de standaardinformatie vermeld, maar ze moeten worden beschouwd in 

samenhang met deze bijlage, die mogelijkheden biedt om van de standaardbenadering af te wijken 

indien dit kan worden gemotiveerd. Met name informatie over blootstelling, gebruik en risico-

beheersmaatregelen moet in deze fase in de beschouwingen worden betrokken om te bepalen welke 

informatie voor de stof nodig is.

STAP 3 - SIGNALEER DE LACUNES IN DE INFORMATIE

De registrant moet vervolgens de voor de stof benodigde informatie vergelijken met de reeds 

beschikbare informatie en nagaan waar er lacunes zijn. Het is belangrijk in deze fase ervoor te 

zorgen dat de beschikbare gegevens relevant zijn en kwalitatief volstaan om aan de voorschriften te 

voldoen.

STAP 4 - GENEREER NIEUWE GEGEVENS / STEL EEN TESTSTRATEGIE VOOR

In sommige gevallen zal het niet nodig zijn nieuwe gegevens te genereren. Wanneer echter een 

lacune in de informatie moet worden opgevuld, moeten afhankelijk van de hoeveelheid nieuwe 

gegevens worden gegenereerd (bijlagen VII en VIII) of een teststrategie worden voorgesteld 

(bijlagen IX en X). Nieuwe testen met gewervelde dieren mogen alleen als laatste redmiddel 

worden uitgevoerd of voorgesteld, wanneer alle andere gegevensbronnen zijn uitgeput.

In sommige gevallen kunnen de in de bijlagen VII tot en met XI vermelde voorschriften vereisen 

dat bepaalde testen vóór of als aanvulling op de standaardvoorschriften worden uitgevoerd.
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OPMERKINGEN

Opmerking 1: Indien het technisch niet mogelijk is of uit wetenschappelijk oogpunt niet 

noodzakelijk lijkt bepaalde informatie te verstrekken, dienen de redenen daarvoor overeenkomstig 

de desbetreffende bepalingen duidelijk te worden vermeld.

Opmerking 2: Het is mogelijk dat de registrant wil verklaren dat bepaalde in het registratiedossier 

ingediende informatie commercieel gevoelig is en dat de verspreiding ervan hem uit commercieel 

oogpunt schade zou kunnen berokkenen. Indien dit het geval is, dient hij een lijst hiervan te 

verstrekken en een motivering in te dienen.

IN ARTIKEL 10, ONDER a), PUNTEN i) TOT v), BEDOELDE INFORMATIE

1. ALGEMENE INFORMATIE OVER DE REGISTRANT

1.1. Registrant

1.1.1. Naam, adres, telefoonnummer, faxnummer en e-mailadres

1.1.2. Contactpersoon

1.1.3. Ligging van de locatie(s) waar de productie en het eigen gebruik van de registrant plaats-

vinden, voor zover van toepassing

1.2. Gezamenlijke indiening van de gegevens 

In de artikelen 11 en 17 wordt bepaald dat delen van de registratie door één fabrikant of 

importeur namens andere fabrikanten of importeurs kunnen worden ingediend.
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In dat geval dient de fabrikant of importeur aan te geven wie de fabrikanten of importeurs 

zijn, waarbij hij de volgende gegevens dient te vermelden:

– hun naam, adres, telefoonnummer, faxnummer en e-mailadres,

– de delen van de registratie die ook op andere fabrikanten of importeurs van 

toepassing zijn.

Vermeld hierbij de in deze bijlage of bijlagen VII tot en met X opgenomen nummers, voor 

zover van toepassing.

Eventuele andere fabrikanten of importeurs dienen aan te geven welke fabrikant of 

importeur namens hen optreedt, waarbij zij de volgende gegevens dienen te vermelden:

– zijn naam, adres, telefoonnummer, faxnummer en e-mailadres,

– de delen van de registratie die door deze fabrikant of importeur worden ingediend.

Vermeld hierbij de in deze bijlage of bijlagen VII tot en met X opgenomen nummers, voor 

zover van toepassing.

2. IDENTIFICATIE VAN DE STOF

Voor elke stof moet de in deze rubriek vermelde informatie voldoende zijn om deze te 

kunnen identificeren. Indien het technisch niet mogelijk is of uit wetenschappelijk oogpunt 

niet nodig lijkt een of meer onderdelen van onderstaande informatie te verstrekken, dienen 

de redenen daarvoor duidelijk te worden vermeld.

2.1. Naam of andere aanduiding van elke stof
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2.1.1. Naam of namen volgens de IUPAC-nomenclatuur of andere internationale chemische 

naam of namen

2.1.2. Andere namen (triviale naam, handelsnaam, afkorting)

2.1.3. EINECS- of ELINCs-nummer (indien beschikbaar en van toepassing)

2.1.4. CAS-naam en CAS-nummer (indien beschikbaar)

2.1.5. Andere aanduiding (indien beschikbaar)

2.2. Informatie over de molecuulformule en structuurformule van elke stof

2.2.1. Molecuul- en structuurformule (met SMILES-notatie, indien beschikbaar)

2.2.2 Informatie over de optische activiteit en de typische verhouding van de (stereo-)isomeren 

(indien beschikbaar en van toepassing)

2.2.3. Molecuulgewicht of spreiding van het molecuulgewicht

2.3. Samenstelling van elke stof

2.3.1. Zuiverheidsgraad (%)

2.3.2. Aard van de verontreinigingen, met inbegrip van isomeren en bijproducten

2.3.3. Percentage (significante) belangrijkste verontreinigingen

2.3.4. Aard en orde van grootte (...ppm, ...%) van eventuele additieven (bijvoorbeeld 

stabilisatoren of remmers)
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2.3.5. Spectrumgegevens (UV, IR, NMR of massaspectrum)

2.3.6. HPLC-chromatogram, gaschromatogram

2.3.7. Beschrijving van de analysemethoden of relevante literatuurverwijzingen voor de 

identificatie van de stof en, indien van toepassing, de identificatie van verontreinigingen en 

additieven. Deze informatie moet voldoende zijn om de methoden te kunnen reproduceren.

3. INFORMATIE OVER HET VERVAARDIGEN EN HET GEBRUIK VAN DE 

STOF(FEN)

3.1. Totale vervaardigde en/of ingevoerde hoeveelheid in ton per fabrikant of importeur per jaar 

in:

Het kalenderjaar van de registratie (geschatte hoeveelheid)

3.2. Voor fabrikanten: beknopte beschrijving van het bij het vervaardigen gebruikte techno-

logische procédé

Gedetailleerde gegevens over het procédé zijn, met name wanneer deze commercieel 

gevoelig van aard zijn, niet verplicht.

3.3. Een aanduiding van de hoeveelheid die wordt gebruikt voor eigen gebruik

3.4. Vorm (stof, preparaat of voorwerp) en/of fysische toestand waarin de stof aan downstream 

gebruikers ter beschikking wordt gesteld. Concentratie of spreiding van de concentratie 

van de stof in preparaten die aan downstream gebruikers ter beschikking worden gesteld en 

hoeveelheden van de stof in voorwerpen die aan downstream gebruikers ter beschikking 

worden gesteld.
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3.5. Beknopte algemene beschrijving van het geïdentificeerde gebruik

3.6. Hoeveelheid en samenstelling van het afval dat bij de productie en het geïdentificeerde 

gebruik ontstaat

3.7. Ontraden gebruik (zie rubriek 16 van het veiligheidsinformatieblad)

Indien van toepassing, een vermelding van het gebruik dat door de registrant wordt

ontraden en de redenen waarom dit gebeurt (d.w.z. niet wettelijk verplichte aanbevelingen 

van de leverancier). Dit behoeft geen volledige lijst te zijn.

4. INDELING EN ETIKETTERING

4.1. De indeling van de stof(fen) naar gevarencategorie als gevolg van de toepassing van de 

artikelen 4 en 6 van Richtlijn 67/548/EEG

Voorts moeten voor elke vermelding de redenen worden vermeld waarom geen indeling 

voor een eindpunt wordt gegeven (bijvoorbeeld als gegevens ontbreken, niet overtuigend 

zijn, of wel overtuigend zijn maar onvoldoende zijn om een indeling op te baseren).

4.2. De gevaarsaanduiding van de stof(fen) als gevolg van de toepassing van de artikelen 23 tot 

en met 25 van Richtlijn 67/548/EEG

4.3. In voorkomend geval, specifieke concentratiegrenswaarden als gevolg van de toepassing 

van artikel 4, lid 4, van Richtlijn 67/548/EEG en de artikelen 4 tot en met 7 van Richtlijn 

1999/45/EG.

5. RICHTSNOEREN VOOR EEN VEILIG GEBRUIK TEN AANZIEN VAN:

Deze informatie dient in overeenstemming te zijn met de informatie in het veiligheids-

informatieblad, wanneer een dergelijk veiligheidsinformatieblad krachtens artikel 31 

verplicht is.
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5.1. Eerstehulpmaatregelen (rubriek 4 van het veiligheidsinformatieblad)

5.2. Brandbestrijdingsmaatregelen (rubriek 5 van het veiligheidsinformatieblad)

5.3. Maatregelen bij accidenteel vrijkomen (rubriek 6 van het veiligheidsinformatieblad)

5.4. Hantering en opslag (rubriek 7 van het veiligheidsinformatieblad)

5.5. Informatie over het vervoer (rubriek 14 van het veiligheidsinformatieblad)

Indien geen chemisch veiligheidsrapport vereist is, moet de volgende aanvullende 

informatie worden verstrekt:

5.6. Maatregelen ter beheersing van de blootstelling/persoonlijke bescherming (rubriek 8 van 

het veiligheidsinformatieblad)

5.7. Stabiliteit en reactiviteit (rubriek 10 van het veiligheidsinformatieblad)

5.8. Instructies voor verwijdering

5.8.1. Instructies voor verwijdering (rubriek 13 van het veiligheidsinformatieblad)

5.8.2. Informatie over recycling en verwijderingsmethoden voor de industrie

5.8.3. Informatie over recycling en verwijderingsmethoden voor het publiek
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6. INFORMATIE OVER BLOOTSTELLING BETREFFENDE STOFFEN DIE IN 

HOEVEELHEDEN TUSSEN 1 EN 10 TON PER JAAR EN PER FABRIKANT OF 

IMPORTEUR GEREGISTREERD ZIJN

6.1. Hoofdzakelijk gebruik

6.1.1. a) Industrieel gebruik en/of

b) Beroepsmatig gebruik en/of

c) consumptief gebruik

6.1.2 Specificaties voor industrieel en beroepsmatig gebruik

a) Gebruik in gesloten systeem en /of

b) Gebruik dat leidt tot opneming in matrix en /of

c) Niet-dispersief gebruik en/of

d) dispersief gebruik

6.2. Significante blootstellingsroutes

6.2.1 Blootstelling van de mens

a) Oraal en/of

b) Via de huid en/of

c) Door inademing
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6.2.2 Blootstelling van het milieu

a) Water en/of

b) Lucht en/of

c) Vaste afvalstoffen en/of

d) bodem

6.3. Blootstellingspatroon

a) Accidenteel/niet frequent en/of

b) Incidenteel en/of

c) Voortdurend/frequent
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BIJLAGE VII

STANDAARDINFORMATIE VOOR STOFFEN DIE IN HOEVEELHEDEN VAN 1 TON OF 

MEER WORDEN VERVAARDIGD OF INGEVOERD

In kolom 1 van deze bijlage wordt de standaardinformatie vermeld die verplicht is voor: 

a) niet-geleidelijk geïntegreerde stoffen die in hoeveelheden van 1 tot 10 ton worden 

vervaardigd of ingevoerd;

b) geleidelijk geïntegreerde stoffen die in hoeveelheden van 1 tot 10 ton worden vervaardigd 

of ingevoerd en die overeenkomstig artikel 12, lid 1, onder a) en b), voldoen aan de criteria 

van bijlage III; en

c) stoffen die in hoeveelheden van 10 ton of meer worden vervaardigd of ingevoerd. 

Eventuele andere beschikbare relevante fysisch-chemische, toxicologische en ecotoxicologische 

informatie moet worden vermeld. Voor stoffen die niet aan de criteria van bijlage III voldoen, 

volstaan de fysisch-chemische vereisten van hoofdstuk 7 van deze bijlage.

In kolom 2 van deze bijlage worden specifieke regels vermeld voor de gevallen waarin de 

verplichte standaardinformatie mag worden weggelaten, door andere informatie mag worden 

vervangen, in een andere fase mag worden ingediend of anderszins mag worden aangepast. Indien 

wordt voldaan aan de voorwaarden waaronder krachtens kolom 2 van deze bijlage aanpassing is 

toegestaan, dient de registrant in de desbetreffende rubrieken van het registratiedossier duidelijk te 

vermelden dat dit het geval is en welke de redenen voor elke aanpassing zijn.

Naast deze specifieke regels mag een registrant de in kolom 1 van deze bijlage vermelde verplichte 

standaardinformatie ook aanpassen aan de hand van de in bijlage XI vermelde algemene regels, met 

uitzondering van paragraaf 3 betreffende het weglaten van testen op basis van blootstelling aan de 

stof . Ook in dat geval dient hij in de desbetreffende rubrieken van het registratiedossier duidelijk te 

vermelden welke de redenen zijn voor een eventueel besluit om de standaardinformatie aan te 

passen, waarbij hij naar de desbetreffende specifieke regel(s) van kolom 2 of van bijlage XI 

verwijst1.

  

1 Opmerking: de voorwaarden waaronder een specifieke test niet vereist is en die niet in 
kolom 2 worden herhaald, zijn eveneens van toepassing.
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Voordat er nieuwe testen worden uitgevoerd om de in deze bijlage vermelde eigenschappen te 

bepalen, moeten alle beschikbare in-vitro gegevens, in-vivo gegevens, historische gegevens 

betreffende de mens, gegevens van geldige (Q)SAR’s en gegevens van structureel verwante stoffen 

("read-across"-aanpak) worden beoordeeld. In-vivo onderzoek met corrosieve stoffen in 

concentraties/dosisniveaus die corrosie veroorzaken, dienen te worden vermeden. Vóór het testen 

dienen naast deze bijlage de nadere richtsnoeren inzake teststrategieën te worden geraadpleegd.

Wanneer informatie voor bepaalde eindpunten niet wordt verstrekt om andere dan de in kolom 2 

van deze bijlage of in bijlage XI vermelde redenen, moet ook duidelijk worden vermeld dat dit het 

geval is en welke de redenen daarvoor zijn.
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7. INFORMATIE OVER DE FYSISCH-CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN VAN DE STOF

KOLOM 1

VERPLICHTE STANDAARDINFORMATIE

KOLOM 2

SPECIFIEKE REGELS VOOR AANPASSING VAN DE VOORSCHRIFTEN VAN KOLOM 1

7.1. Toestand van de stof bij 20°C en 101,3 kPa

7.2. Smelt-/vriespunt 7.2. Het onderzoek behoeft niet te worden uitgevoerd beneden de ondergrens van -20°C.

7.3. Kookpunt 7.3. Het onderzoek behoeft niet te worden uitgevoerd:

– voor gassen; of

– voor vaste stoffen die een smeltpunt boven 300°C hebben of die uiteenvallen voordat zij 
koken. In deze gevallen mag het kookpunt onder verlaagde druk worden geschat of gemeten; 
of

– voor stoffen die uiteenvallen voordat zij koken (bijvoorbeeld auto-oxidatie, herrangschikking, 
afbraak, ontleding).

7.4. Relatieve dichtheid 7.4. Het onderzoek behoeft niet te worden uitgevoerd:

– indien de stof alleen in oplossing in een specifiek oplosmiddel stabiel is en de dichtheid van de 
oplossing vergelijkbaar is met die van het oplosmiddel. In deze gevallen volstaat de 
vermelding of de dichtheid van de oplossing hoger of lager is dan de dichtheid van het oplos-
middel; of

– indien de stof een gas is. In dit geval dient op grond van het molecuulgewicht en de ideale 
gaswetten een schatting op basis van een berekening te worden gemaakt.
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KOLOM 1

VERPLICHTE STANDAARDINFORMATIE

KOLOM 2

SPECIFIEKE REGELS VOOR AANPASSING VAN DE VOORSCHRIFTEN VAN KOLOM 1

7.5. Dampspanning 7.5. Het onderzoek behoeft niet te worden uitgevoerd´indien het smeltpunt boven 300°C ligt.

Indien het smeltpunt tussen 200°C en 300°C ligt, volstaat een grenswaarde op basis van meting of 
een erkende berekeningsmethode.

7.6. Oppervlaktespanning 7.6. Het onderzoek behoeft alleen te worden uitgevoerd indien:

– op basis van de structuur, oppervlakteactiviteit kan worden verwacht of worden voorspeld; 
of

– oppervlakteactiviteit voor die stof een gewenste eigenschap is.

Indien de oplosbaarheid in water bij 20°C minder is dan 1 mg/l, behoeft de test niet te worden 
uitgevoerd. 

7.7. Oplosbaarheid in water 7.7. Het onderzoek behoeft niet te worden uitgevoerd:

– indien de stof bij pH 4, 7 en 9, instabiel voor hydrolyse is (halveringstijd minder dan 
12 uur); of

– indien de stof in water gemakkelijk oxideerbaar is.

Indien de stof "onoplosbaar" in water lijkt, moet een limiettest tot de detectiegrens van de 
analysemethode worden uitgevoerd.
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KOLOM 1

VERPLICHTE STANDAARDINFORMATIE

KOLOM 2

SPECIFIEKE REGELS VOOR AANPASSING VAN DE VOORSCHRIFTEN VAN KOLOM 1

7.8. Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water 7.8. Het onderzoek behoeft niet te worden uitgevoerd indien de stof anorganisch is. Indien de 
test niet kan worden uitgevoerd (bijvoorbeeld omdat de stof uiteenvalt, een hoge 
oppervlakteactiviteit heeft, bij het uitvoeren van de test hevig reageert of niet in water of in 
octanol oplost of omdat het niet mogelijk is een voldoende zuivere stof te verkrijgen), 
dienen een berekende waarde van log P en bijzonderheden omtrent de berekeningsmethode 
te worden verstrekt.

7.9. Vlampunt 7.9. Het onderzoek behoeft niet te worden uitgevoerd:

– indien de stof anorganisch is; of

– indien de stof alleen vluchtige organische bestanddelen bevat met een vlampunt boven 100°C 
voor waterige oplossingen; of

– indien het geschatte vlampunt boven 200°C ligt; of

– indien het vlampunt nauwkeurig kan worden voorspeld door interpolatie op grond van 
bestaande gekarakteriseerde materialen.
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KOLOM 1

VERPLICHTE STANDAARDINFORMATIE

KOLOM 2

SPECIFIEKE REGELS VOOR AANPASSING VAN DE VOORSCHRIFTEN VAN KOLOM 1

7.10. Ontvlambaarheid 7.10. Het onderzoek behoeft niet te worden uitgevoerd:

– indien de stof een vaste stof met explosieve of pyrofore eigenschappen is. Deze eigenschappen 
moeten altijd worden onderzocht voordat de ontvlambaarheid wordt onderzocht; of

– voor gassen: indien de concentratie van het ontvlambare gas in een mengsel met inerte gassen 
zo laag is dat de concentratie bij menging met lucht te allen tijde beneden de ondergrens ligt; 
of

– voor stoffen die spontaan ontbranden wanneer ze in contact met lucht komen.
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KOLOM 1

VERPLICHTE STANDAARDINFORMATIE

KOLOM 2

SPECIFIEKE REGELS VOOR AANPASSING VAN DE VOORSCHRIFTEN VAN KOLOM 1

7.11. Ontploffingsgevaar 7.11. Het onderzoek behoeft niet te worden uitgevoerd:

– indien het molecuul geen chemische groepen bevat die met explosieve eigenschappen worden 
geassocieerd; of

– indien de stof chemische groepen bevat die met explosieve eigenschappen worden 
geassocieerd, waaronder zuurstof, en de berekende zuurstofbalans lager is dan –200; of

– indien de organische stof of een homogeen mengsel van organische stoffen chemische groepen 
bevat die met explosieve eigenschappen worden geassocieerd, maar de exotherme ontledings-
energie lager is dan 500 J/g en de exotherme ontleding beneden 500°C begint; of

– bij mengsels van anorganische oxiderende stoffen (VN-paragraaf 5.1) met organische 
materialen, als de concentratie van de anorganische oxiderende stof:

– lager dan 15 massaprocent is, indien ingedeeld in VN-verpakkingsgroep I (groot gevaar) of II 
(middelmatig gevaar),

– lager dan 30 massaprocent is, indien ingedeeld in VN-verpakkingsgroep III (gering gevaar).

Opmerking: Indien de exotherme ontledingsenergie van organische materialen lager is dan 
800 J/g, is noch een test op detonatievoortplanting, noch een test op gevoeligheid voor 
detonatieschok vereist.
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KOLOM 1

VERPLICHTE STANDAARDINFORMATIE

KOLOM 2

SPECIFIEKE REGELS VOOR AANPASSING VAN DE VOORSCHRIFTEN VAN KOLOM 1

7.12. Zelfontbrandingstemperatuur 7.12. Het onderzoek behoeft niet te worden uitgevoerd:

– indien de stof explosief is of bij kamertemperatuur spontaan met lucht ontbrandt; of

– voor vloeistoffen die in lucht niet ontvlambaar zijn, d.w.z. geen vlampunt beneden 200°C 
hebben; of

– voor gassen die geen ontvlambaarheidinterval hebben; of

– voor vaste stoffen die een smeltpunt < 160°C hebben, of als voorlopige resultaten zelf-
verhitting van de stof tot 400°C uitsluiten.

7.13. Oxidatie-eigenschappen 7.13. Het onderzoek behoeft niet te worden uitgevoerd:

– indien de stof explosief is; of

– indien de stof zeer ontvlambaar is; of

– indien de stof een organisch peroxide is; of

– indien de stof niet in staat is tot een exotherme reactie met brandbare materialen, bijvoorbeeld 
op basis van de chemische structuur (zoals organische stoffen zonder zuurstof of 
halogeenatomen als die elementen niet chemisch aan stikstof of zuurstof gebonden zijn, of 
anorganische stoffen zonder zuurstof of halogeenatomen).
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KOLOM 1

VERPLICHTE STANDAARDINFORMATIE

KOLOM 2

SPECIFIEKE REGELS VOOR AANPASSING VAN DE VOORSCHRIFTEN VAN KOLOM 1

De volledige test behoeft niet te worden uitgevoerd voor vaste stoffen indien uit de voorlopige 
test blijkt dat de teststof oxidatie-eigenschappen heeft.

Opmerking: Aangezien er geen testmethode is om de oxidatie-eigenschappen van gasmengsels te 
bepalen, moet de evaluatie van deze eigenschappen gebeuren met behulp van een 
schattingsmethode op basis van een vergelijking van het oxidatievermogen van gassen in een 
mengsel met het oxidatievermogen van zuurstof in lucht.

7.14. Korrelgrootteverdeling 7.14. Het onderzoek behoeft niet te worden uitgevoerd indien de stof niet in vaste of korrelvorm 
in de handel wordt gebracht of wordt gebruikt.
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8. TOXICOLOGISCHE INFORMATIE
KOLOM 1

VERPLICHTE STANDAARDINFORMATIE
KOLOM 2

SPECIFIEKE REGELS VOOR AANPASSING VAN DE VOORSCHRIFTEN VAN KOLOM 1

8.1. Huidirritatie of huidcorrosie 8.1. De stappen 3 en 4 behoeven niet te worden uitgevoerd:

De evaluatie van dit eindpunt omvat achtereenvolgens de 
volgende stappen:

(1) een evaluatie van de beschikbare gegevens betreffende 
mens en dier,

(2) een evaluatie van de zure of alkalische reserve,(3)
een in-vitro onderzoek naar huidcorrosie

(4) een in-vitro onderzoek naar huidirritatie.

– indien de beschikbare informatie erop wijst dat is voldaan aan de criteria voor indeling als 
corrosief voor de huid of irriterend voor de ogen; of

– indien de stof in lucht bij kamertemperatuur ontvlambaar is; of

– indien de stof ingedeeld is als bij contact met de huid zeer toxisch; of

– indien een acuut-toxiciteitsonderzoek bij toediening via de huid tot aan de limietdosis (2000 
mg/kg lichaamsgewicht) geen aanwijzingen voor huidirritatie oplevert.
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8.2. Oogirritatie 8.2. Stap 3 behoeft niet te worden uitgevoerd:

De evaluatie van dit eindpunt omvat achtereenvolgens de 
volgende stappen:

(1) een evaluatie van de beschikbare gegevens betreffende 
mens en dier,

(2) een evaluatie van de zure of alkalische reserve,

(3) een in-vitro onderzoek naar huidirritatie.

– indien de beschikbare informatie erop wijst dat is voldaan aan de criteria voor indeling als 
corrosief voor de huid of irriterend voor de ogen; of

– indien de stof in lucht bij kamertemperatuur ontvlambaar is;

8.3. Huidsensibilisering 8.3. Stap 2 behoeft niet te worden uitgevoerd:

De evaluatie van dit eindpunt omvat achtereenvolgens de 
volgende stappen:

(1) een evaluatie van de beschikbare gegevens betreffende 
mens en dier, alsmede van alternatieve gegevens,

(2) in-vivo onderzoek.

– indien de beschikbare informatie erop wijst dat de stof ingedeeld moet worden als sensibi-
liserend voor de huid of corrosief; of

– indien de stof een sterk zuur (pH < 2,0) of een sterke base (pH > 11,5) is; of

– indien de stof in lucht bij kamertemperatuur ontvlambaar is.

– De lokale lymfkliertest (LLNA) is de eerste keuze voor in-vivo onderzoek. Alleen in 
uitzonderlijke gevallen kan een andere test worden gebruikt. Het gebruik van een andere test 
dient met redenen te worden omkleed.
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KOLOM 1
VERPLICHTE STANDAARDINFORMATIE

KOLOM 2
SPECIFIEKE REGELS VOOR AANPASSING VAN DE VOORSCHRIFTEN VAN KOLOM 1

8.4. Mutageniteit 8.4. Wanneer het resultaat positief is, moet een nader onderzoek naar mutageniteit worden over-
wogen.

8.4.1. In-vitro onderzoek naar genmutatie bij bacteriën

8.5. Acute toxiciteit 8.5. In het algemeen behoeft er geen onderzoek te worden uitgevoerd:

– indien de stof als corrosief voor de huid is ingedeeld.

8.5.1. Langs orale weg Het onderzoek behoeft niet te worden uitgevoerd indien er onderzoek naar acute toxiciteit via 
inademing beschikbaar is (6.5.2).
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9. ECOTOXICOLOGISCHE INFORMATIE
KOLOM 1

VERPLICHTE STANDAARDINFORMATIE
KOLOM 2

SPECIFIEKE REGELS VOOR AANPASSING VAN DE VOORSCHRIFTEN VAN KOLOM 1

9.1. Toxiciteit in aquatisch milieu

9.1.1. Onderzoek naar toxiciteit op korte termijn bij 
ongewervelde dieren (voorkeursoort: Daphnia)

De registrant kan een onderzoek naar toxiciteit op lange termijn 
in plaats van korte termijn overwegen.

9.1.1. Het onderzoek behoeft niet te worden uitgevoerd:

– indien mitigerende factoren erop wijzen dat toxiciteit in aquatisch milieu onwaarschijnlijk is, 
bijvoorbeeld indien de stof zeer slecht oplosbaar in water is of het onwaarschijnlijk is dat de 
stof biologische membranen zal passeren; of

– indien er een onderzoek naar toxiciteit in aquatisch milieu op lange termijn bij ongewervelde 
dieren beschikbaar is; of

– indien er voldoende informatie beschikbaar is voor een indeling en etikettering op milieu-
gebied.

Het onderzoek naar de toxiciteit in aquatisch milieu op lange termijn bij Daphnia (bijlage IX, 
punt 7.1.5) moet worden overwogen indien de stof slecht oplosbaar in water is.

9.1.2. Groeiremmingsonderzoek bij waterplanten (bij voorkeur 
bij algen)

9.1.2. Het onderzoek behoeft niet te worden uitgevoerd: indien mitigerende factoren erop wijzen 
dat de toxiciteit in aquatisch milieu onwaarschijnlijk is, bijvoorbeeld, indien de stof zeer 
slecht oplosbaar in water is of het onwaarschijnlijk is dat de stof biologische membranen 
zal passeren;
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9.2. Afbraak

9.2.1. Biotisch

9.2.1.1. Gemakkelijk biologisch afbreekbaar 9.2.1.1. Het onderzoek behoeft niet te worden uitgevoerd indien de stof anorganisch is.

Eventuele andere beschikbare relevante fysisch-chemische, toxicologische en ecotoxicologische informatie moet worden vermeld.
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BIJLAGE VIII

AANVULLENDE STANDAARDINFORMATIE VOOR STOFFEN DIE IN HOEVEELHEDEN 

VAN 10 TON OF MEER WORDEN VERVAARDIGD OF INGEVOERD

In kolom 1 van deze bijlage wordt de standaardinformatie vermeld die overeenkomstig artikel 12, 

lid 1, onder c), verplicht is voor alle stoffen die in hoeveelheden van 10 ton of meer worden 

vervaardigd of ingevoerd. De krachtens kolom 1 van deze bijlage verplichte informatie vormt 

derhalve een aanvulling op de krachtens kolom 1 van bijlage VII verplichte informatie. Eventuele 

andere beschikbare relevante fysisch-chemische, toxicologische en ecotoxicologische informatie 

moet worden vermeld. In kolom 2 van deze bijlage worden specifieke regels vermeld voor de 

gevallen waarin de verplichte standaardinformatie mag worden weggelaten, door andere informatie 

mag worden vervangen, in een andere fase mag worden ingediend of anderszins mag worden aan-

gepast. Indien wordt voldaan aan de voorwaarden waaronder krachtens kolom 2 van deze bijlage 

aanpassing is toegestaan, dient de registrant in de desbetreffende rubrieken van het registratie-

dossier duidelijk te vermelden dat dit het geval is en welke de redenen voor elke aanpassing zijn.

Naast deze specifieke regels mag een registrant de in kolom 1 van deze bijlage vermelde verplichte 

standaardinformatie ook aanpassen aan de hand van de in bijlage XI vermelde algemene regels. 

Ook in dat geval dient hij in de desbetreffende rubrieken van het registratiedossier duidelijk te 

vermelden welke de redenen zijn voor een eventueel besluit om de standaardinformatie aan te 

passen, waarbij hij naar de desbetreffende specifieke regel(s) van kolom 2 of van bijlage XI 

verwijst1.

  

1 Opmerking: de voorwaarden waaronder een specifieke test niet vereist is en die niet in 
kolom 2 worden herhaald, zijn eveneens van toepassing.
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Voordat er nieuwe testen worden uitgevoerd om de in deze bijlage vermelde eigenschappen te 

bepalen, moeten alle beschikbare in-vitro gegevens, in-vivo gegevens, historische gegevens 

betreffende de mens, gegevens van geldige (Q)SAR’s en gegevens van structureel verwante stoffen 

("read-across"-aanpak) worden beoordeeld. In-vivo onderzoek met corrosieve stoffen in concen-

traties/dosisniveaus die corrosie veroorzaken, dienen te worden vermeden. Vóór de testen dienen 

naast deze bijlage de nadere richtsnoeren inzake teststrategieën te worden geraadpleegd.

Wanneer informatie voor bepaalde eindpunten niet wordt verstrekt om andere dan de in kolom 2 

van deze bijlage of in bijlage XI vermelde redenen, moet ook duidelijk worden vermeld dat dit het 

geval is en welke de redenen daarvoor zijn.
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8. TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

KOLOM 1
VERPLICHTE STANDAARDINFORMATIE

KOLOM 2
SPECIFIEKE REGELS VOOR AANPASSING VAN DE VOORSCHRIFTEN VAN KOLOM 1

8.1. Huidirritatie

8.1.1. Huidirritatie in-vivo 8.1.1. Het onderzoek behoeft niet te worden uitgevoerd:

– indien de stof als corrosief of irriterend voor de huid is ingedeeld; of

– indien de stof een sterk zuur (pH < 2,0) of een sterke base (pH > 11,5) is; of

– indien de stof in lucht bij kamertemperatuur ontvlambaar is; of

– indien de stof ingedeeld is als bij contact met de huid zeer toxisch; of

– indien het acute-toxiciteitsonderzoek bij toediening via de huid tot aan de limietdosis 
(2000 mg/kg lichaamsgewicht) geen aanwijzingen voor huidirritatie oplevert.
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KOLOM 2
SPECIFIEKE REGELS VOOR AANPASSING VAN DE VOORSCHRIFTEN VAN KOLOM 1

8.2. Oogirritatie

8.2.1. Oogirritatie in-vivo 8.2.1. Het onderzoek behoeft niet te worden uitgevoerd:

– indien de stof als irriterend voor de ogen met een risico van ernstige schade aan de ogen wordt 
ingedeeld, of

– indien de stof als corrosief voor de huid wordt ingedeeld en mits de registrant de stof als 
irriterend voor de ogen indeelt; of

– indien de stof een sterk zuur (pH < 2,0) of een sterke base (pH > 11,5) is; of

– indien de stof in lucht bij kamertemperatuur ontvlambaar is.

8.4. Mutageniteit

8.4.2. Cytogenetisch in-vitro onderzoek bij zoogdiercellen 8.4.2. Het onderzoek behoeft normaliter niet te worden uitgevoerd:

- indien er afdoende gegevens van een cytogenetische in-vivo test beschikbaar zijn, of

- indien van de stof bekend is dat deze kankerverwekkend, categorie 1 of 2, dan wel mutageen, 
categorie 1, 2 of 3 is.
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8.4.3. In-vitro onderzoek naar genmutatie bij zoogdiercellen, 
indien het resultaat van het onderzoek van bijlage VII, 
punt 6.4.1, en bijlage VIII, punt 6.4.2, negatief is.

8.4.3. Het onderzoek behoeft normaliter niet te worden uitgevoerd indien er voldoende gegevens 
van een betrouwbare in-vivo test op genmutatie bij zoogdiercellen beschikbaar zijn.

8.4. Wanneer het resultaat van een van de onderzoeken naar gentoxiciteit als bedoeld in 
bijlage V of VI positief is, moet een adequaat in-vivo onderzoek naar mutageniteit worden 
overwogen.

8.5. Acute toxiciteit 8.5. In het algemeen behoeft er geen onderzoek te worden uitgevoerd:

– indien de stof als corrosief voor de huid is ingedeeld.

Naast de orale route (6.5.1) voor andere stoffen dan gassen, dient de informatie als bedoeld in 
punt 6.5.2 tot en met 6.5.3 voor minstens nog één andere route te worden vermeld. De keuze van 
die route zal afhangen van de aard van de stof en de te verwachten menselijke blootstellingsroute. 
Indien er slechts één blootstellingsroute is, behoeft alleen informatie voor die route te worden 
verstrekt.

8.5.2. Bij inademing 8.5.2. Onderzoek via de route van inademing is geschikt indien, rekening houdend met de 
dampspanning van de stof en/of de mogelijke blootstelling aan aërosollen, deeltjes of 
druppels met inhaleerbare afmetingen, de blootstelling van de mens via inademing te 
verwachten valt.
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8.5.3. Via de huid 8.5.3. Onderzoek met toediening via de huid is geschikt:

1) indien inademing van de stof onwaarschijnlijk is; en

2) indien huidcontact tijdens de vervaardiging en/of gebruik van de stof te verwachten is; en

3) indien de fysisch-chemische en toxicologische eigenschappen wijzen op een mogelijke 
significante absorptie via de huid.

8.6. Toxiciteit bij herhaalde toediening

8.6.1. Onderzoek naar toxiciteit bij herhaalde toediening op 
korte termijn (28 dagen), één soort, mannetjes en 
vrouwtjes, meest relevante toedieningsweg, gelet op de te 
verwachten route voor blootstelling van de mens.

8.6.1. Het onderzoek naar toxiciteit op korte termijn (28 dagen) behoeft niet te worden uit-
gevoerd:

– indien er een betrouwbaar onderzoek naar subchronische (90 dagen) of chronische toxiciteit 
beschikbaar is, mits er gebruik is gemaakt van een geschikte soort, dosering, solvent en toe-
dieningsweg; of

– indien een stof onmiddellijk uiteenvalt en er voldoende gegevens beschikbaar zijn over de 
splitsingsproducten; of

– indien relevante blootstelling van de mens kan worden uitgesloten overeenkomstig bijlage XI, 
paragraaf 3.
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De geschikte toedieningsweg dient op basis van de volgende overwegingen te worden gekozen:

Een test met toediening via de huid is geschikt:

1) indien inademing van de stof onwaarschijnlijk is; en

2) indien huidcontact tijdens de vervaardiging en/of gebruik van de stof te verwachten is; en

3) indien de fysisch-chemische en toxicologische eigenschappen wijzen op een mogelijke 
significante absorptie via de huid.

Een test met inademing is geschikt indien, rekening houdend met de dampspanning van de stof 
en/of de mogelijke blootstelling aan aërosollen, deeltjes of druppels met inhaleerbare afmetingen, 
de blootstelling van de mens via inademing te verwachten valt.
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Een onderzoek naar subchronische toxiciteit (90 dagen) (bijlage IX, punt 6.6.2) wordt door de 
registrant voorgesteld:

– indien de frequentie en de duur van de blootstelling van de mens erop wijzen dat een onder-
zoek op langere termijn relevant is; en indien aan een van de volgende voorwaarden wordt 
voldaan:

– andere beschikbare gegevens wijzen erop dat de stof wellicht een gevaarlijke eigenschap heeft 
die niet bij een onderzoek naar toxiciteit op korte termijn kan worden gesignaleerd; of

– uit adequaat opgezet toxicokinetisch onderzoek blijkt dat er sprake is van accumulatie van de 
stof of de metabolieten ervan in bepaalde weefsels of organen, die wellicht bij een onderzoek 
naar toxiciteit op korte termijn niet zou worden gesignaleerd, maar die na langdurige bloot-
stelling tot schadelijke effecten zou kunnen leiden.
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Andere onderzoeken worden door de registrant voorgesteld of kunnen overeenkomstig artikel 39 
of 40 door het Agentschap verplicht worden gesteld:

– indien bij het onderzoek van 28 of 90 dagen geen NOAEL kan worden vastgesteld, tenzij de 
NOAEL niet kan worden vastgesteld omdat er geen sprake is van schadelijke toxische 
effecten; of

– in geval van toxiciteit die bijzonder zorgwekkend is (bijvoorbeeld ernstige/hevige effecten); of

– indien er aanwijzingen zijn voor een effect waarover onvoldoende gegevens beschikbaar zijn 
voor een toxicologische en/of risicokarakterisering. In dergelijke gevallen kan het ook raad-
zamer zijn specifiek toxicologisch onderzoek uit te voeren dat op het onderzoek van deze 
effecten (bijvoorbeeld immunotoxiciteit of neurotoxiciteit) is afgestemd; of

– indien de blootstellingsroute die bij het oorspronkelijke onderzoek bij herhaalde toediening is 
gebruikt, niet geschikt is voor de verwachte route voor blootstelling van de mens en extra-
polatie van de ene route naar de andere niet mogelijk is; of

– indien er specifieke zorg omtrent de blootstelling bestaat (bijvoorbeeld bij gebruik in 
consumentenproducten dat leidt tot blootstellingsniveaus die in de buurt liggen van de doses 
waarbij toxiciteit bij de mens te verwachten valt); of

– indien effecten die zijn aangetoond bij stoffen die qua molecuulstructuur duidelijk verwant 
zijn met de onderzochte stof, bij het onderzoek van 28 of 90 dagen niet zijn waargenomen.
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8.7. Giftigheid voor de voortplanting 8.7.1. Dit onderzoek behoeft niet te worden uitgevoerd: indien van de stof bekend is dat deze 
genotoxisch kankerverwekkend is en er afdoende risicobeheersmaatregelen zijn toegepast; 
of

– indien van de stof bekend is dat deze mutageen voor kiemcellen is en er afdoende risico-
beheersmaatregelen zijn toegepast; of

– indien relevante blootstelling van de mens kan worden uitgesloten overeenkomstig bijlage XI, 
punt 3, of

– indien een onderzoek naar prenatale-ontwikkelingstoxiciteit (punt 6.7.2. van deze bijlage) of 
een onderzoek naar giftigheid voor de voortplanting met twee generaties (punt 6.7.3. van deze 
bijlage) beschikbaar is.

Indien van de betrokken stof bekend is dat zij een schadelijk effect op de vruchtbaarheid heeft en 
deze voldoet aan de criteria om in Repr Cat 1 of 2: R60 te worden ingedeeld en de beschikbare 
gegevens geschikt zijn om een degelijk onderbouwde risicobeoordeling te ondersteunen, is geen 
verder onderzoek naar het effect op de vruchtbaarheid nodig. Onderzoek naar de 
ontwikkelingstoxiciteit dient evenwel te worden overwogen.

Indien van de betrokken stof bekend is dat zij ontwikkelingstoxiciteit teweegbrengt en deze vol-
doet aan de criteria om te worden ingedeeld in Repr Cat 1 of 2. R61, en de beschikbare gegevens 
geschikt zijn om een degelijk onderbouwde risicobeoordeling te ondersteunen, is geen verder 
onderzoek naar de ontwikkelingstoxiciteit nodig. Onderzoek naar het effect op de vruchtbaarheid 
dient evenwel te worden overwogen.
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8.7.1. Screening op giftigheid voor de 
voortplanting/ontwikkelingstoxiciteit bij één soort (OESO 
421 of 422) indien er op grond van de beschikbare 
informatie over structureel verwante stoffen, (Q)SAR-
schattingen of in-vitro methoden geen aanwijzingen zijn 
dat de stof ontwikkelingstoxiciteit vertoont.

In gevallen waarin er grote zorg bestaat over de potentiële schadelijke effecten voor de 
vruchtbaarheid of de ontwikkeling, kan door de registrant een onderzoek naar prenatale-
ontwikkelingstoxiciteit (bijlage IX, punt 6.7.2) of een onderzoek naar de giftigheid voor de voort-
planting met twee generaties (bijlage IX, punt 6.7.3) in plaats van een screening worden 
voorgesteld.

8.8 Toxicokinetiek

8.8.1. Beoordeling van het toxicokinetisch gedrag van de stof 
voorzover dit uit de relevante beschikbare informatie kan 
worden afgeleid
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9.1.3. Onderzoek naar toxiciteit op korte termijn bij vissen: De 
registrant kan onderzoek op toxiciteit op lange termijn in 
plaats van korte termijn overwegen.

9.1.3. Het onderzoek behoeft niet te worden uitgevoerd:

– indien mitigerende factoren erop wijzen dat toxiciteit in aquatisch milieu onwaarschijnlijk is, 
bijvoorbeeld indien de stof zeer slecht oplosbaar in water is; of

– indien het onwaarschijnlijk is dat de stof biologische membranen zal passeren; of

– indien er een onderzoek naar toxiciteit op lange termijn bij vissen beschikbaar is.

Onderzoek naar de toxiciteit in aquatisch milieu op lange termijn als beschreven in bijlage IX 
wordt in overweging genomen indien de chemische veiligheidsbeoordeling overeenkomstig 
bijlage I erop wijst dat de effecten op aquatische organismen nader moeten worden onderzocht. 
De keuze van de geschikte test(en) zal afhangen van de resultaten van de chemische 
veiligheidsbeoordeling.

Het onderzoek naar de toxiciteit in aquatisch milieu op lange termijn bij vissen (bijlage IX, 
punt 7.1.6) moet worden overwogen indien de stof slecht oplosbaar in water is.
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9.1.4. Onderzoek naar ademhalingsremming met actief slib 9.1.4. Het onderzoek behoeft niet te worden uitgevoerd:

– indien er geen emissies zijn naar de rioolzuiveringsinstallatie; of

– indien mitigerende factoren erop wijzen dat microbiële toxiciteit onwaarschijnlijk is, bijvoor-
beeld indien de stof zeer slecht in water oplosbaar is; of

– indien gebleken is dat de stof gemakkelijk biologisch afbreekbaar is en de gebruikte test-
concentraties binnen het concentratiebereik liggen dat kan worden verwacht in het water dat in 
een rioolwaterzuiveringsinstallatie terechtkomt.

Het onderzoek kan worden vervangen door een test op remming van de nitrificatie als uit de 
beschikbare gegevens blijkt dat de stof naar verwachting de groei of functie van micro-
organismen, in het bijzonder in nitrificerende bacteriën, zal remmen.

9.2. Afbraak 9.2. Naderonderzoek op afbreekbaarheid worden in overweging genomen als uit de chemische 
veiligheidsbeoordeling overeenkomstig bijlage I blijkt dat de afbraak van de stof nader moet 
worden onderzocht. De keuze van de geschikte testen zal afhangen van de resultaten van de 
chemische veiligheidsbeoordeling.
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9.2.2. Abiotisch

9.2.2.1. Hydrolyse als functie van de pH

9.2.2.1. Het onderzoek behoeft niet te worden uitgevoerd:

– indien de stof gemakkelijk biologisch afbreekbaar is; of

– indien de stof nauwelijks oplosbaar in water is.

9.3. Uiteindelijk lot en gedrag in het milieu

9.3.1. Screening op adsorptie/desorptie 9.3.1. Het onderzoek behoeft niet te worden uitgevoerd:

– indien op basis van de fysisch-chemische eigenschappen van de stof kan worden verwacht dat 
deze een gering adsorptievermogen heeft (bijvoorbeeld indien de stof een lage verdelings-
coëfficiënt octanol/water heeft); of

– indien de stof en de relevante afbraakproducten ervan snel uiteenvallen.
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BIJLAGE IX

AANVULLENDE STANDAARDINFORMATIE VOOR STOFFEN DIE IN HOEVEELHEDEN 

VAN 100 TON OF MEER WORDEN VERVAARDIGD OF INGEVOERD

De registrant moet, overeenkomstig artikel 12, lid 1, onder d), een voorstel en een tijdschema 

indienen om te voldoen aan de informatievereisten van deze bijlage.

In kolom 1 van deze bijlage wordt de standaardinformatie vermeld die overeenkomstig artikel 12, 

lid 1, onder d), verplicht is voor alle stoffen die in hoeveelheden van 100 ton of meer worden 

vervaardigd of ingevoerd. De krachtens kolom 1 van deze bijlage verplichte informatie vormt 

derhalve een aanvulling op de krachtens kolom 1 van de bijlagen VII en VIII verplichte informatie. 

Eventuele andere beschikbare relevante fysisch-chemische, toxicologische en ecotoxicologische 

informatie moet worden vermeld. In kolom 2 van deze bijlage worden specifieke regels vermeld 

voor de gevallen waarin de registrant mag voorstellen de verplichte standaardinformatie weg te 

laten, door andere informatie te vervangen, in een latere fase in te dienen of anderszins aan te 

passen. Indien wordt voldaan aan de voorwaarden waaronder krachtens kolom 2 van deze bijlage 

aanpassing mag worden voorgesteld, dient de registrant in de desbetreffende rubrieken van het 

registratiedossier duidelijk te vermelden dat dit het geval is en welke de redenen voor elk voorstel 

tot aanpassing zijn.

Naast deze specifieke regels mag een registrant ook voorstellen de in kolom 1 van deze bijlage 

vermelde verplichte standaardinformatie aan te passen aan de hand van de in bijlage XI vermelde 

algemene regels. Ook in dat geval dient hij in de desbetreffende rubrieken van het registratiedossier 

duidelijk te vermelden welke de redenen zijn voor een eventueel besluit om aanpassingen van de 

standaardinformatie voor te stellen, waarbij hij naar de desbetreffende specifieke regel(s) van 

kolom 2 of van bijlage XI verwijst1.

  

1 Opmerking: de voorwaarden waaronder een specifieke test niet vereist is en die niet in 
kolom 2 worden herhaald, zijn eveneens van toepassing.
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Voordat er nieuwe testen worden uitgevoerd om de in deze bijlage vermelde eigenschappen te 

bepalen, moeten alle beschikbare in-vitro gegevens, in-vivo gegevens, historische gegevens 

betreffende de mens, gegevens van geldige (Q)SAR’s en gegevens van structureel verwante stoffen 

("read-across"-aanpak) worden beoordeeld. In-vivo onderzoek met corrosieve stoffen in 

concentraties/dosisniveaus die corrosie veroorzaken, dienen te worden vermeden. Vóór het 

onderzoek dienen naast deze bijlage de nadere richtsnoeren inzake teststrategieën te worden 

geraadpleegd.

Wanneer voor bepaalde eindpunten wordt voorgesteld informatie niet te verstrekken om andere dan 

de in kolom 2 van deze bijlage of in bijlage XI vermelde redenen, moet ook duidelijk worden 

vermeld dat dit het geval is en welke de redenen zijn.
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7.15. Stabiliteit in organische oplosmiddelen en identiteit van 

relevante afbraakproducten

Alleen vereist indien de stabiliteit van de stof van cruciaal 

belang wordt geacht.

7.15. Het onderzoek behoeft niet te worden uitgevoerd indien de stof anorganisch is.

7.16. Dissociatieconstante 7.16. Het onderzoek behoeft niet te worden uitgevoerd:

– indien de stof instabiel voor hydrolyse (halveringstijd minder dan 12 uur) of in water 

gemakkelijk oxideerbaar is; of

– indien de test vanuit wetenschappelijk oogpunt niet kan worden uitgevoerd omdat 

bijvoorbeeld de analysemethode niet gevoelig genoeg is.

7.17. Viscositeit
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8.4. Wanneer het resultaat van een van de onderzoeken naar in-vitro genotoxiciteit in 
bijlage VII of VIII positief is en er nog geen resultaten van een in-vivo onderzoek 
beschikbaar zijn, moet door de registrant een adequaat in-vivo onderzoek naar 
genotoxiciteit voor somatische cellen worden voorgesteld.

Indien er een positief resultaat beschikbaar is van een in-vivo onderzoek betreffende 
somatische cellen, moet op basis van de beschikbare informatie, inclusief het toxikinetisch 
bewijs, de mogelijkheid van mutageniteit voor kiemcellen worden onderzocht. Indien over 
mutageniteit voor kiemcellen geen duidelijke conclusies kunnen worden getrokken, wordt 
nader onderzoek overwogen.

8.6. Toxiciteit bij herhaalde toediening

8.6.1. Onderzoek naar toxiciteit bij herhaalde toediening op 
korte termijn (28 dagen), één soort, mannetjes en vrouwtjes, 
meest relevante toedieningsweg, gelet op de te verwachten route 
voor blootstelling van de mens, tenzij deze gegevens al zijn 
verstrekt als onderdeel van de voorschriften van bijlage VIII of 
een onderzoek overeenkomstig punt 6.6.2 van deze bijlage 
wordt voorgesteld. In dit geval is hoofdstuk 3 van bijlage XI 
niet van toepassing.
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8.6.2. Onderzoek naar subchronische toxiciteit (90 dagen), één 
soort, knaagdieren, mannetjes en vrouwtjes, meest relevante 
toedieningsweg, gelet op de te verwachten route voor 
blootstelling van de mens.

8.6.2. Het onderzoek naar subchronische toxiciteit (90 dagen) behoeft niet te worden 
uitgevoerd:

– indien er een betrouwbaar onderzoek naar toxiciteit op korte termijn (28 dagen) 
beschikbaar is waaruit blijkt dat er aan de hand van de criteria om de stof als R48 in te 
delen ernstige toxische effecten zijn, waarvoor de waargenomen NOAEL bij 28 dagen, 
met toepassing van een geschikte onzekerheidsfactor, kan worden geëxtrapoleerd tot de 
NOAEL bij 90 dagen voor dezelfde blootstellingsroute; of

– indien er een betrouwbaar onderzoek naar chronische toxiciteit beschikbaar is, mits er 
gebruik is gemaakt van een geschikte soort en toedieningsweg; of

– indien een stof onmiddellijk uiteenvalt en er voldoende gegevens over de 
splitsingsproducten beschikbaar zijn; of

– als de stof niet reactief, onoplosbaar en niet inhaleerbaar is en er geen aanwijzingen 
voor absorptie en geen aanwijzingen voor toxiciteit bij een "limiettest" van 28 dagen 
zijn, met name indien een dergelijk patroon gepaard gaat met een beperkte blootstelling 
van de mens.
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De geschikte toedieningsweg dient op basis van de volgende overwegingen te worden 
gekozen:

Een test met toediening via de huid is geschikt:

1) indien huidcontact tijdens de vervaardiging en/of gebruik van de stof te verwachten 
is; en

2) indien de fysisch-chemische eigenschappen wijzen op een significante absorptie via 
de huid; en

3) indien aan een van de volgende voorwaarden wordt voldaan:

– bij de test op acute dermale toxiciteit wordt bij lagere doses toxiciteit waargenomen dan 

bij de test op acute orale toxiciteit; of

– bij een onderzoek naar huid- en/of oogirritatie worden systemische effecten of andere 

aanwijzingen voor absorptie waargenomen; of

– in-vitro onderzoek wijst op een significante absorptie door de huid; of

– bij structureel verwante stoffen wordt significante dermale toxiciteit of penetratie door 

de huid waargenomen.
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Een test met inademing is geschikt:

– indien blootstelling van de mens via inademing te verwachten valt, rekening houdend 

met de dampspanning van de stof en/of de mogelijke blootstelling aan aërosollen, 

deeltjes of druppels met inhaleerbare afmetingen.
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Andere onderzoeken worden door de registrant voorgesteld of kunnen overeenkomstig 

artikel 39 of 40 door het Agentschap verplicht worden gesteld:

– indien er bij het onderzoek van 90 dagen geen NOAEL kan worden vastgesteld, tenzij 

de NOAEL niet kan worden vastgesteld omdat er geen sprake is van schadelijke 

toxische effecten; of

– indien er sprake is van toxiciteit die bijzonder zorgwekkend is (bijvoorbeeld 

ernstige/hevige effecten); of

– indien er aanwijzingen zijn voor een effect waarover onvoldoende gegevens 

beschikbaar zijn voor een toxicologische en/of risicokarakterisering. In dergelijke 

gevallen kan het ook raadzamer zijn specifiek toxicologisch onderzoek uit te voeren dat 

op het onderzoek van deze effecten (bijvoorbeeld immunotoxiciteit of neurotoxiciteit) is 

afgestemd; of

– indien er specifieke zorg omtrent de blootstelling bestaat (bijvoorbeeld bij gebruik in 

consumentenproducten dat leidt tot blootstellingsniveaus die hoog zijn in vergelijking 

met de doses waarbij toxiciteit bij de mens te verwachten valt).
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8.7. Giftigheid voor de voortplanting 8.7. Het onderzoek behoeft niet te worden uitgevoerd

– indien van de stof bekend is dat deze genotoxisch kankerverwekkend is en er afdoende 

risicobeheersmaatregelen zijn toegepast; of

– indien van de stof bekend is dat deze mutageen voor kiemcellen is en er afdoende 

risicobeheersmaatregelen zijn toegepast; of

– indien de toxicologische activiteit van de stof gering is (bij geen van de beschikbare 

testen aanwijzingen voor toxiciteit waargenomen), op grond van toxicokinetische 

gegevens kan worden aangetoond dat er via de relevante blootstellingsroutes geen 

systemische absorptie optreedt (bijvoorbeeld als de plasma/bloedconcentraties bij 

gebruik van een gevoelige methode beneden de detectielimiet liggen en de stof en 

metabolieten van de stof niet aanwezig zijn in urine, gal of uitademingslucht) en er geen 

significante blootstelling van de mens is.
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Indien van de betrokken stof bekend is dat zij een schadelijk effect op de vruchtbaarheid 
heeft en deze voldoet aan de criteria om in Repr Cat 1 of 2: R60 te worden ingedeeld,.en de 
beschikbare gegevens geschikt zijn om een degelijk onderbouwde risicobeoordeling te 
ondersteunen, is geen verder onderzoek naar de vruchtbaarheid nodig. Onderzoek naar de 
ontwikkelingstoxiciteit dient evenwel te worden overwogen.

Indien van de betrokken stof bekend is dat zij ontwikkelingstoxiciteit teweegbrengt en deze 
voldoet aan de criteria om in Repr Cat 1 of 2: R61 te worden ingedeeld, en de beschikbare 
gegevens geschikt zijn om een degelijk onderbouwde risicobeoordeling te ondersteunen, is 
geen verder onderzoek naar de ontwikkelingstoxiciteit nodig. Onderzoek naar de effecten 
op de vruchtbaarheid dient evenwel te worden overwogen.

8.7.2. Onderzoek naar prenatale- ontwikkelingstoxiciteit bij 
één soort en de meest geschikte toedieningsweg, gelet op de te 
verwachten route voor blootstelling van de mens (OESO 414).

8.7.2 Het onderzoek moet in eerste instantie bij één soort worden uitgevoerd. Op grond van 
de uitkomst van de eerste test en alle andere beschikbare relevante gegevens wordt besloten 
of onderzoek bij een tweede soort moet worden uitgevoerd. 

8.7.3. Onderzoek naar giftigheid voor de voortplanting met 

twee generaties Opmerking: de voorwaarden waaronder een 
specifieke test niet vereist is die in de desbetreffende 
testmethoden in bijlage X zelf worden vermeld en die niet 
in kolom 2 worden herhaald, zijn eveneens van toepassing.

8.7.3 Het onderzoek moet in eerste instantie bij één soort worden uitgevoerd. Op grond van 
de uitkomst van de eerste test en alle andere beschikbare relevante gegevens wordt besloten 
of onderzoek bij een tweede soort moet worden uitgevoerd.
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KOLOM 1
VERPLICHTE STANDAARDINFORMATIE

KOLOM 2
SPECIFIEKE REGELS VOOR AANPASSING VAN DE VOORSCHRIFTEN VAN KOLOM 1

9.1. Toxiciteit in aquatisch milieu 9.1. Onderzoek naar de toxiciteit op lange termijn wordt door de registrant voorgesteld 
indien uit de chemische veiligheidsbeoordeling overeenkomstig bijlage I blijkt dat de 
effecten op aquatische organismen nader moeten worden onderzocht. De keuze van de 
geschikte test(en) wordt bepaald door de resultaten van de veiligheidsbeoordeling.

9.1.5. Onderzoek naar toxiciteit op lange termijn bij 
ongewervelde dieren (bij voorkeur Daphnia) (tenzij deze reeds als 
onderdeel van de voorschriften van bijlage VII is uitgevoerd)

9.1.6. Onderzoek naar toxiciteit op lange termijn bij vissen
(tenzij deze reeds als onderdeel van de voorschriften van bijlage 
VIII is uitgevoerd)

De informatie dient te worden verstrekt voor een van de punten 
9.1.6.1, 9.1.6.2 of 9.1.6.3.

9.1.6.1. Test op toxiciteit bij jonge vissen (FELS - fish early-life 
stage)

9.1.6.2. Test op toxiciteit op korte termijn bij vissen: embryonaal 
of larvestadium (sac-fry)

9.1.6.3. Groeitest met onvolwassen vissen
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KOLOM 1
VERPLICHTE STANDAARDINFORMATIE

KOLOM 2
SPECIFIEKE REGELS VOOR AANPASSING VAN DE VOORSCHRIFTEN VAN KOLOM 1

9.2. Afbraak 9.2. Nader onderzoek naar de afbraak wordt door de registrant voorgesteld indien uit de 
chemische veiligheidsbeoordeling overeenkomstig bijlage I blijkt dat de afbraak van de 
stof en de afbraakproducten ervan nader moet worden onderzocht. De geschikte test(en) 
worden gekozen op basis van de resultaten van de veiligheidsbeoordeling en kunnen 
simulatieproeven in passende media (bijvoorbeeld water, sediment of bodem) omvatten.

9.2.1. Biotisch

Simulatietest voor de uiteindelijke afbraak in oppervlaktewater 9.2.1.2. Het onderzoek behoeft niet te worden uitgevoerd:

– indien de stof nauwelijks in water oplosbaar is; of

– indien de stof gemakkelijk biologisch afbreekbaar is.
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KOLOM 1
VERPLICHTE STANDAARDINFORMATIE

KOLOM 2
SPECIFIEKE REGELS VOOR AANPASSING VAN DE VOORSCHRIFTEN VAN KOLOM 1

Bodem-simulatietest (voor stoffen met een sterk vermogen tot 
adsorptie in de bodem)

9.2.1.3. Het onderzoek behoeft niet te worden uitgevoerd:

– indien de stof gemakkelijk biologisch afbreekbaar is; of

– indien directe of indirecte blootstelling van de bodem onwaarschijnlijk is.

Sediment-simulatietest (voor stoffen met een sterk vermogen tot 
adsorptie in sediment)

9.2.1.4. Het onderzoek behoeft niet te worden uitgevoerd:

– indien de stof gemakkelijk biologisch afbreekbaar is; of

– indien directe en indirecte blootstelling van het sediment onwaarschijnlijk is.

9.2.3. Bepaling van de afbraakproducten 9.2.3. Tenzij de stof gemakkelijk biologisch afbreekbaar is.
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KOLOM 1
VERPLICHTE STANDAARDINFORMATIE

KOLOM 2
SPECIFIEKE REGELS VOOR AANPASSING VAN DE VOORSCHRIFTEN VAN KOLOM 1

9.3. Uiteindelijk lot en gedrag in het milieu

9.3.2. Bioaccumulatie in (één) aquatische species, bij voorkeur 
vissen

9.3.2. Het onderzoek behoeft niet te worden uitgevoerd:

– indien de stof een gering vermogen tot bioaccumulatie heeft (bijvoorbeeld log Kow 
< 3) en/of een gering vermogen om biologische membranen te passeren of

– indien directe of indirecte blootstelling van het aquatisch compartiment 
onwaarschijnlijk is.

9.3.3. Nader onderzoek naar adsorptie/desorptie, afhankelijk van 
de resultaten van het krachtens bijlage VIII verplichte onderzoek

9.3.3. Het onderzoek behoeft niet te worden uitgevoerd:

– indien op basis van de fysisch-chemische eigenschappen van de stof kan worden 
verwacht dat deze een gering adsorptievermogen heeft (bijvoorbeeld indien de stof een 
lage verdelingscoëfficiënt octanol/water heeft); of

– indien de stof en de afbraakproducten daarvan snel uiteenvallen.
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KOLOM 1
VERPLICHTE STANDAARDINFORMATIE

KOLOM 2
SPECIFIEKE REGELS VOOR AANPASSING VAN DE VOORSCHRIFTEN VAN KOLOM 1

9.4. Effecten op terrestrische organismen 9.4. Dit onderzoek behoeft niet te worden uitgevoerd als directe of indirecte blootstelling 
van het bodemcompartiment onwaarschijnlijk is.

Wanneer er geen gegevens over de toxiciteit voor bodemorganismen beschikbaar zijn, kan 
de evenwichtsverdelingmethode worden gebruikt om de blootstelling van 
bodemorganismen te bepalen. De keuze van de geschikte test zal afhangen van de 
resultaten van de chemische veiligheidsbeoordeling.

Met name voor stoffen met een sterk vermogen tot adsorptie in de bodem, dient de 
registrant een onderzoek naar de toxiciteit op lange termijn in plaats van korte termijn te 
overwegen.

9.4.1. Toxiciteit op korte termijn bij ongewervelde dieren

9.4.2. Effecten op micro-organismen in de bodem

9.4.3. Toxiciteit op korte termijn voor planten
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9. DETECTIE- EN ANALYSEMETHODEN

Op verzoek dient een beschrijving van de analysemethoden te worden verstrekt voor de relevante compartimenten waarvoor onderzoek met behulp van 

de betrokken analysemethode is uitgevoerd. Indien de analysemethoden niet beschikbaar zijn, dient hiervoor een motivering te worden gegeven.
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BIJLAGE X

AANVULLENDE STANDAARDINFORMATIE VOOR STOFFEN DIE IN HOEVEELHEDEN 

VAN 1000 TON OF MEER WORDEN VERVAARDIGD OF INGEVOERD

De registrant moet, overeenkomstig artikel 12, lid 1, onder e), een voorstel en een tijdschema 

indienen om te voldoen aan de informatievereisten van deze bijlage. 

In kolom 1 van deze bijlage wordt de standaardinformatie vermeld die overeenkomstig artikel 12, 

lid 1, onder e), verplicht is voor alle stoffen die in hoeveelheden van 1000 ton of meer worden 

vervaardigd of ingevoerd. De krachtens kolom 1 van deze bijlage verplichte informatie vormt 

derhalve een aanvulling op de krachtens kolom 1 van de bijlagen VII, VIII en IX verplichte 

informatie. Eventuele andere beschikbare relevante fysisch-chemische, toxicologische en 

ecotoxicologische informatie moet worden vermeld. In kolom 2 van deze bijlage worden specifieke 

regels vermeld voor de gevallen waarin de registrant mag voorstellen de verplichte standaard-

informatie weg te laten, door andere informatie te vervangen, in een latere fase in te dienen of 

anderszins aan te passen. Indien wordt voldaan aan de voorwaarden waaronder krachtens kolom 2 

van deze bijlage aanpassing mag worden voorgesteld, dient de registrant in de desbetreffende 

rubrieken van het registratiedossier duidelijk te vermelden dat dit het geval is en welke de redenen 

voor elk voorstel tot aanpassing zijn.

Naast deze specifieke regels mag een registrant ook voorstellen de in kolom 1 van deze bijlage 

vermelde verplichte standaardinformatie aan te passen aan de hand van de in bijlage XI vermelde 

algemene regels. Ook in dat geval dient hij in de desbetreffende rubrieken van het registratiedossier 

duidelijk te vermelden welke de redenen zijn voor een eventueel besluit om aanpassingen van de 

standaardinformatie voor te stellen, waarbij hij naar de desbetreffende specifieke regel(s) van 

kolom 2 of van bijlage XI verwijst1.

  

1 Opmerking: de voorwaarden waaronder een specifieke test niet vereist is en die niet in 
kolom 2 worden herhaald, zijn eveneens van toepassing.
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Voordat er nieuwe testen worden uitgevoerd om de in deze bijlage vermelde eigenschappen te 

bepalen, moeten alle beschikbare in-vitro gegevens, in-vivo gegevens, historische gegevens 

betreffende de mens, gegevens van geldige (Q)SAR’s en gegevens van structureel verwante stoffen 

("read-across"-aanpak) worden beoordeeld. In-vivo onderzoek met corrosieve stoffen in 

concentraties/dosisniveaus die corrosie veroorzaken, dienen te worden vermeden. Vóór het 

onderzoek dienen naast deze bijlage de nadere richtsnoeren inzake teststrategieën te worden 

geraadpleegd.

Wanneer voor bepaalde eindpunten wordt voorgesteld informatie niet te verstrekken om andere dan 

de in kolom 2 van deze bijlage of in bijlage XI vermelde redenen, moet ook duidelijk worden 

vermeld dat dit het geval is en welke de redenen zijn.
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8. TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

KOLOM 1

VERPLICHTE STANDAARDINFORMATIE

KOLOM 2

SPECIFIEKE REGELS VOOR AANPASSING VAN DE VOORSCHRIFTEN VAN KOLOM 1

8.4. Indien een van de in bijlage VII of VIII bedoelde in-vitro onderzoeken naar genotoxiciteit een positief 

resultaat oplevert, kan, afhankelijk van de kwaliteit en relevantie van alle beschikbare informatie, een tweede in-

vivo test met somatische cellen nodig zijn.

Indien er een positief resultaat beschikbaar is van een in-vivo onderzoek met somatische cellen, moet op basis van 

de beschikbare informatie, inclusief het toxikinetisch bewijs, de mogelijkheid van mutageniteit voor kiemcellen 

worden onderzocht. Wanneer over mutageniteit voor kiemcellen geen duidelijke conclusies kunnen worden 

getrokken, zal nader onderzoek worden overwogen.
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KOLOM 1

VERPLICHTE STANDAARDINFORMATIE

KOLOM 2

SPECIFIEKE REGELS VOOR AANPASSING VAN DE VOORSCHRIFTEN VAN KOLOM 1

8.6.3. Een onderzoek naar toxiciteit bij herhaalde toediening op lange termijn (≥ 12 maanden) kan door de 

registrant worden voorgesteld of overeenkomstig artikel 39 of 40 door het Agentschap verplicht worden gesteld 

indien de frequentie en de duur van de blootstelling van de mens erop wijzen dat een onderzoek op langere termijn 

raadzaam is en aan een van de volgende voorwaarden wordt voldaan:

– bij het onderzoek van 28 dagen of 90 dagen zijn ernstige of hevige toxiciteitseffecten waargenomen die 

bijzonder zorgwekkend zijn en waarover onvoldoende gegevens beschikbaar zijn voor een toxicologische 

evaluatie of risicokarakterisering; of

– bij het onderzoek van 28 dagen of 90 dagen zijn geen effecten waargenomen bij stoffen die qua 

molecuulstructuur duidelijk met de onderzochte stof verwant zijn; of

– de stof heeft wellicht een gevaarlijke eigenschap die bij een onderzoek van 90 dagen niet kan worden 

waargenomen.
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KOLOM 1

VERPLICHTE STANDAARDINFORMATIE

KOLOM 2

SPECIFIEKE REGELS VOOR AANPASSING VAN DE VOORSCHRIFTEN VAN KOLOM 1

8.6.4 Andere onderzoeken worden door de registrant voorgesteld of kunnen overeenkomstig artikel 39 of 40 door 

het Agentschap verplicht worden gesteld:

– indien er sprake is van toxiciteit die bijzonder zorgwekkend is (bijvoorbeeld ernstige/hevige effecten); of

– indien er aanwijzingen zijn voor een effect waarover onvoldoende gegevens beschikbaar zijn voor een 

toxicologische evaluatie en/of risicokarakterisering. In dergelijke gevallen kan het ook raadzamer zijn specifiek 

toxicologisch onderzoek uit te voeren dat op het onderzoek van deze effecten (bijvoorbeeld immunotoxiciteit of 

neurotoxiciteit) is afgestemd; of

– indien er specifieke zorg omtrent de blootstelling bestaat (bijvoorbeeld bij gebruik in consumentenproducten 

dat leidt tot blootstellingsniveaus die in de buurt liggen van de doses waarbij toxiciteit wordt waargenomen).

8.7. Giftigheid voor de voortplanting 8.7. Het onderzoek behoeft niet te worden uitgevoerd:

– indien van de stof bekend is dat deze genotoxisch kankerverwekkend is en er afdoende 

risicobeheersmaatregelen zijn toegepast; of

– indien van de stof bekend is dat deze mutageen voor kiemcellen is en er afdoende risicobeheersmaatregelen 

zijn toegepast; of
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KOLOM 1

VERPLICHTE STANDAARDINFORMATIE

KOLOM 2

SPECIFIEKE REGELS VOOR AANPASSING VAN DE VOORSCHRIFTEN VAN KOLOM 1

– indien de toxicologische activiteit van de stof gering is (bij geen van de beschikbare testen aanwijzingen voor 

toxiciteit waargenomen), op grond van toxicokinetische gegevens kan worden aangetoond dat er via de 

relevante blootstellingsroutes geen systemische absorptie optreedt (bijvoorbeeld als de 

plasma/bloedconcentraties bij gebruik van een gevoelige methode beneden de detectielimiet liggen en de stof 

en metabolieten van de stof niet aanwezig zijn in urine, gal of uitademingslucht) en er geen significante 

blootstelling van de mens is.

Indien van de betrokken stof bekend is dat zij een schadelijk effect op de vruchtbaarheid heeft en deze voldoet aan 

de criteria om in Repr Cat 1 of 2: R60 te worden ingedeeld en de beschikbare gegevens geschikt zijn om een 

degelijk onderbouwde risicobeoordeling te ondersteunen, is geen verder onderzoek naar de vruchtbaarheid nodig. 

Onderzoek naar de ontwikkelingstoxiciteit dient evenwel te worden overwogen.

Indien van de betrokken stof bekend is dat zij ontwikkelingstoxiciteit teweegbrengt en deze voldoet aan de criteria 

om in Repr Cat 1 of 2: R61 te worden ingedeeld en de beschikbare gegevens geschikt zijn om een degelijk 

onderbouwde risicobeoordeling te ondersteunen, is geen verder onderzoek naar de ontwikkelingstoxiciteit nodig. 

Onderzoek naar de effecten op de vruchtbaarheid dient evenwel te worden overwogen.
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KOLOM 1

VERPLICHTE STANDAARDINFORMATIE

KOLOM 2

SPECIFIEKE REGELS VOOR AANPASSING VAN DE VOORSCHRIFTEN VAN KOLOM 1

8.7.2. Onderzoek naar ontwikkelings-

toxiciteit bij één soort en de meest geschikte 

toedieningsweg, gelet op de te verwachten 

route voor blootstelling van de mens 

(OESO 414).

8.7.3. Onderzoek naar giftigheid voor de 

voortplanting met twee generaties bij één 

soort, mannetjes en vrouwtjes, en de meest 

geschikte toedieningsweg, gelet op de te 

verwachten route voor blootstelling van de 

mens, tenzij dit reeds als onderdeel van de 

voorschriften van bijlage IX is uitgevoerd.
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KOLOM 1

VERPLICHTE STANDAARDINFORMATIE

KOLOM 2

SPECIFIEKE REGELS VOOR AANPASSING VAN DE VOORSCHRIFTEN VAN KOLOM 1

8.9.1. Onderzoek naar kankerverwekkendheid 8.9.1. Een onderzoek naar kankerverwekkendheid kan door de registrant worden voorgesteld of overeenkomstig 

artikel 39 of 40 door het Agentschap verplicht worden gesteld:

– indien de stof op grote schaal dispersief wordt gebruikt of er bewijsmateriaal is voor frequente of langdurige 

blootstelling van de mens; en

– indien de stof als mutageen van categorie 3 wordt ingedeeld of er op grond van het onderzoek of de 

onderzoeken bij herhaalde toediening aanwijzingen zijn dat de stof hyperplasie en/of preneoplastisch letsel kan 

induceren.

Indien de stof ingedeeld is als mutageen, categorie 1 of 2, geldt als standaard het vermoeden dat een genotoxisch 

mechanisme voor kankerverwekkendheid waarschijnlijk is. In dat geval zal een test naar kankerverwekkendheid 

normaliter niet vereist zijn.
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9. ECOTOXICOLOGISCHE INFORMATIE

KOLOM 1

VERPLICHTE STANDAARDINFORMATIE

KOLOM 2

SPECIFIEKE REGELS VOOR AANPASSING VAN DE VOORSCHRIFTEN VAN KOLOM 1

9.2. Afbraak 9.2. Nader onderzoek naar biotische afbraak dient te worden voorgesteld indien uit de 

chemische veiligheidsbeoordeling overeenkomstig bijlage I blijkt dat de afbraak van de 

stof nader moet worden onderzocht. De geschikte test(en) worden gekozen op basis van de 

resultaten van de veiligheidsbeoordeling en kunnen simulatieproeven in passende media 

(bijvoorbeeld water, sediment of bodem) omvatten.

9.2.1. Biotisch

9.3. Uiteindelijk lot en gedrag in het milieu

9.3.4. Nader onderzoek naar het uiteindelijk lot en het gedrag 

van de stof en/of afbraakproducten daarvan in het milieu

9.3.4 Nader onderzoek dient door de registrant te worden voorgesteld of kan overeenkomstig 

artikel 39 of 40 door het Agentschap verplicht worden gesteld indien uit de chemische 

veiligheidsbeoordeling overeenkomstig bijlage I blijkt dat het uiteindelijk lot en het gedrag van 

de stof in het milieu nader moeten worden onderzocht. De keuze van de geschikte test(en) 

wordt bepaald door de resultaten van de veiligheidsbeoordeling.
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KOLOM 1

VERPLICHTE STANDAARDINFORMATIE

KOLOM 2

SPECIFIEKE REGELS VOOR AANPASSING VAN DE VOORSCHRIFTEN VAN KOLOM 1

9.4. Effecten op terrestrische organismen 9.4. Onderzoek naar de toxiciteit op lange termijn dient door de registrant te worden 
voorgesteld indien uit de chemische veiligheidsbeoordeling overeenkomstig bijlage I blijkt 
dat de effecten van de stof en/of de afbraakproducten op terrestrische organismen nader 
moeten worden onderzocht. De keuze van de geschikte test(en) wordt bepaald door de 
resultaten van deze vergelijking.

Dit onderzoek behoeft niet te worden uitgevoerd als directe of indirecte blootstelling van 
het bodemcompartiment onwaarschijnlijk is.

9.4.4. Onderzoek naar de toxiciteit op lange termijn voor 
ongewervelde dieren, tenzij dit onderzoek reeds als 
onderdeel van de voorschriften van bijlage IX is 
uitgevoerd

9.4.6. Onderzoek naar de toxiciteit op lange termijn voor 
planten, tenzij dit onderzoek reeds als onderdeel van de 
voorschriften van bijlage IX is uitgevoerd

9.5.1. Toxiciteit op lange termijn voor organismen in het 
sediment

9.5.1. Onderzoek naar de toxiciteit op lange termijn wordt door de registrant voorgesteld indien 
uit de chemische veiligheidsbeoordeling overeenkomstig bijlage I blijkt dat de effecten van 
de stof en/of relevante afbraakproducten daarvan op organismen in het sediment nader 
moeten worden onderzocht. De keuze van de geschikte test(en) wordt bepaald door de 
resultaten van de veiligheidsbeoordeling.

9.6.1. Toxiciteit op lange termijn of giftigheid voor de 
voortplanting bij vogels

9.6.1. Er moet zorgvuldig worden afgewogen of onderzoek nodig zijn, gelet op het feit dat over 
zoogdieren in deze hoeveelheidscategorie enorm veel gegevens beschikbaar zijn.
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10. DETECTIE- EN ANALYSEMETHODEN

Op verzoek dient een beschrijving van de analysemethoden te worden verstrekt voor de relevante compartimenten waarvoor onderzoek met behulp van 

de betrokken analysemethode is uitgevoerd. Indien de analysemethoden niet beschikbaar zijn, dient hiervoor een motivering te worden gegeven.
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BIJLAGE XI

ALGEMENE REGELS VOOR DE AANPASSING VAN DE STANDAARDTESTREGELING 

VAN DE BIJLAGEN VII TOT EN MET X

De bijlagen VII tot en met X bevatten de informatievereisten voor alle stoffen die worden 

vervaardigd of ingevoerd in hoeveelheden van:

– 1 ton of meer overeenkomstig artikel 12, lid 1, onder a),

– 10 ton of meer overeenkomstig artikel 12, lid 1, onder c),

– 100 ton of meer overeenkomstig artikel 12, lid 1, onder d), en

– 1000 ton of meer overeenkomstig artikel 12, lid 1, onder e).

Naast de in kolom 2 van de bijlagen VII tot en met X vermelde specifieke regels mag een registrant 

de standaardregeling voor onderzoek ook overeenkomstig de in punt 1 van deze bijlage vermelde 

algemene regels aanpassen. De bevoegde instanties van de evaluerende lidstaten kunnen toe-

stemming geven voor deze aanpassingen van de standaardregeling voor onderzoek.

1. ONDERZOEK LIJKT VANUIT WETENSCHAPPELIJK OOGPUNT NIET NODIG

1.1. Gebruik van bestaande gegevens

1.1.1. Gegevens over de fysisch-chemische eigenschappen die afkomstig zijn van experimenten 

die niet overeenkomstig de GLP of de in bijlage 13, lid 2, bedoelde testmethoden zijn 

uitgevoerd.
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De gegevens worden beschouwd als gelijkwaardig aan gegevens die afkomstig zijn van de 

desbetreffende in bijlage 13, lid 2, bedoelde testmethoden, indien aan de volgende 

voorwaarden wordt voldaan:

(1) zij zijn geschikt voor de indeling en etikettering en/of de risicobeoordeling en

(2) er wordt voldoende documentatie verstrekt om de geschiktheid van het onderzoek te 

kunnen beoordelen

(3) de gegevens zijn geldig voor het onderzochte eindpunt en het onderzoek biedt 

aanvaardbare kwaliteitsgaranties.

1.1.2. Gegevens over de eigenschappen met betrekking tot de gezondheid van de mens en het

milieu, die afkomstig zijn van experimenten die niet overeenkomstig de GLP of de in 

bijlage 13, lid 2, bedoelde testmethoden zijn uitgevoerd.

De gegevens worden beschouwd als gelijkwaardig aan gegevens die afkomstig zijn van de 

desbetreffende in bijlage 13, lid 2, bedoelde testmethoden, indien aan de volgende 

voorwaarden wordt voldaan:

(1) zij zijn geschikt voor de indeling en etikettering en/of de risicobeoordeling en

(2) de sleutelparameters die bij de desbetreffende in bijlage 13, lid 2, bedoelde 

testmethoden moeten worden onderzocht, worden op afdoende en betrouwbare wijze 

bestreken,

(3) indien de blootstellingsduur een relevante parameter is, is deze vergelijkbaar met of 

langer dan de blootstellingsduur bij de desbetreffende in artikel 13, lid 2, bedoelde 

testmethoden, en

(4) er wordt voldoende en betrouwbare documentatie van het onderzoek verstrekt.
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1.1.3. Historische gegevens over de mens

Er moet rekening worden gehouden met historische gegevens over de mens, bijvoorbeeld 

gegevens betreffende epidemiologisch onderzoek bij blootgestelde populaties, over de 

blootstelling bij ongevallen of tijdens de beroepsuitoefening, en betreffende klinisch 

onderzoek.

De weging van de gegevens voor een specifiek gezondheidseffect is onder andere 

afhankelijk van de aard van de analyse, de bestreken parameters en de omvang en 

specificiteit van de respons en derhalve de voorspelbaarheid van het effect. Criteria om te 

beoordelen in hoeverre de gegevens adequaat zijn, zijn bijvoorbeeld:

(1) een correcte selectie en karakterisering van de blootgestelde groepen en de

controlegroepen;

(2) een afdoende karakterisering van de blootstelling;

(3) een voldoende langdurige follow-up voor het optreden van ziekte;

(4) een juiste methode voor de waarneming van een effect;

(5) een correcte inachtneming van systematische fouten en storende factoren; en

(6) een redelijke statistische betrouwbaarheid om de conclusie te motiveren.

In alle gevallen moet er voldoende en betrouwbare documentatie worden verstrekt.
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1.2. Bewijskracht

Op grond van informatie uit verschillende onafhankelijke bronnen kan er voldoende 

bewijskracht zijn om te veronderstellen/concluderen dat een stof al dan niet een bepaalde 

gevaarlijke eigenschap heeft, terwijl de informatie uit één bron alleen onvoldoende wordt 

geacht om deze veronderstelling te steunen.

Op grond van het gebruik van recent ontwikkelde testmethoden die nog niet onder de in 

artikel 13, lid 2, bedoelde testmethoden zijn opgenomen of van een internationale 

testmethode die door de Commissie of het Agentschap als gelijkwaardig wordt beschouwd, 

kan er voldoende bewijskracht zijn om te concluderen dat een stof al dan niet een bepaalde 

gevaarlijke eigenschap heeft.

Wanneer er voldoende bewijskracht beschikbaar is voor de aan- of afwezigheid van een 

bepaalde gevaarlijke eigenschap:

– moet worden afgezien van verder onderzoek voor die eigenschap bij gewervelde 

dieren;

– mag worden afgezien van verder onderzoek waarbij geen gewervelde dieren 

betrokken zijn.

In alle gevallen moet er voldoende en betrouwbare documentatie worden verstrekt.
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1.3. Kwalitatieve en kwantitatieve structuur-activiteitrelaties (QSAR)

De resultaten van geldige kwalitatieve of kwantitatieve structuur-activiteitrelatiemodellen 

((Q)SAR’s) kunnen wijzen op de aan- of afwezigheid van een bepaalde gevaarlijke 

eigenschap. De resultaten van (Q)SAR’s kunnen in plaats van een onderzoek worden 

gebruikt indien aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

de resultaten zijn afgeleid van een (Q)SAR-model waarvan de wetenschappelijke juistheid 

is aangetoond;

– de stof valt binnen het toepassingsgebied van het (Q)SAR-model;

– de resultaten zijn geschikt voor de indeling en etikettering en/of de 

risicobeoordeling; en

– er wordt afdoende en betrouwbare documentatie van de toegepaste methode 

verstrekt.

Het Agentschap ontwikkelt en verstrekt in samenwerking met de Commissie, de lidstaten 

en belanghebbende partijen richtsnoeren voor de beoordeling of een (Q)SAR aan deze 

voorwaarden voldoet en geeft voorbeelden.

1.4. In-vitro methoden

De resultaten van geschikte in-vitro methoden kunnen wijzen op de aanwezigheid van een 

bepaalde gevaarlijke eigenschap of kunnen van belang zijn om inzicht in een mechanisme 

te verwerven, hetgeen belangrijk kan zijn voor de beoordeling. Met “geschikt” wordt in dit 

verband bedoeld dat zij voldoende ontwikkeld zijn volgens internationaal overeengekomen 

ontwikkelingscriteria voor onderzoek (bv. de European Centre for Validation of 

Alternative Testing Methods (ECVAM)-criteria voor de opname van een test in het 

prevalideringsproces). Afhankelijk van de mogelijke risico’s kan een directe bevestiging 

nodig zijn die meer onderzoek vereist dan in bijlagen VII of VIII voor de desbetreffende 

hoeveelheidsklasse worden vermeld, of een voorstel voor bevestiging dat meer onderzoek 

vereist dan in bijlagen IX of X voor de desbetreffende hoeveelheidsklasse worden vermeld.
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Indien de resultaten van het gebruik van dergelijke in-vitro methoden niet op een bepaalde 

gevaarlijke eigenschap wijzen, dient de relevante test om het negatieve resultaat te 

bevestigen desalniettemin op het niveau van de desbetreffende hoeveelheidsklasse te 

worden uitgevoerd, tenzij de test overeenkomstig de bijlagen VII tot en met X of de 

overige regels in deze bijlage niet verplicht is

Van een dergelijke bevestiging mag worden afgezien indien aan de volgende voorwaarden 

wordt voldaan:

(1) de resultaten zijn afgeleid van een in-vitro methode waarvan de wetenschappelijke 

juistheid is aangetoond door een valideringsonderzoek volgens internationaal 

overeengekomen valideringsbeginselen;

(2) de resultaten zijn geschikt voor de indeling en etikettering en/of de risicobeoordeling; 

en

(3) er wordt afdoende en betrouwbare documentatie van de toegepaste methode 

verstrekt.

1.5. Groepering van stoffen en “read-across”-aanpak

Stoffen waarvan te verwachten valt dat de fysisch-chemische, toxicologische en 

ecotoxicologische eigenschappen vergelijkbaar zijn of ten gevolge van een vergelijkbare 

structuur een regelmatig patroon volgen, kunnen als een groep of “categorie” stoffen 

worden beschouwd. Het groepsconcept kan alleen worden toegepast indien de fysisch-

chemische eigenschappen, de effecten op de gezondheid van de mens en de milieueffecten 

of het uiteindelijk lot in het milieu uit de gegevens inzake een referentiestof binnen de 

groep door interpolatie naar andere stoffen van de groep kunnen worden voorspeld ("read-

across"- aanpak). Daardoor behoeft niet elke stof voor elk eindpunt te worden getest.
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De gelijkenis kan zijn gebaseerd op:

(1) een gemeenschappelijke functionele groep,

(2) gemeenschappelijke precursoren en/of de waarschijnlijkheid van gemeenschappelijke 

afbraakproducten via fysische en biologische processen die leiden tot structureel 

vergelijkbare chemische stoffen, of

(3) een constant patroon in de verandering van de potentie van de eigenschappen bij het 

doorlopen van de categorie.

Indien het groepsconcept wordt toegepast, moeten de stoffen op deze basis worden ingedeeld en 

geëtiketteerd.

In alle gevallen:

– moeten de resultaten geschikt zijn voor de indeling en etikettering en de risicobeoordeling,

– moeten de sleutelparameters die bij de desbetreffende in bijlage 13, lid 2, bedoelde 

testmethoden zijn gebruikt, op afdoende en betrouwbare wijze worden bestreken,

– moet, indien de blootstellingsduur een relevante parameter is, deze vergelijkbaar zijn met 

of langer zijn dan de blootstellingsduur bij de desbetreffende in artikel 13, lid 2, bedoelde 

testmethoden, en

– moet er voldoende en betrouwbare documentatie van de toegepaste methode worden 

verstrekt.
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2. TESTEN IS TECHNISCH NIET MOGELIJK

Testen voor een specifiek eindpunt mag achterwege worden gelaten wanneer het vanwege 

de eigenschappen van de stof technisch niet mogelijk is het onderzoek uit te voeren, 

bijvoorbeeld omdat zeer vluchtige, zeer reactieve of instabiele stoffen niet kunnen worden 

gebruikt, omdat menging van de stof met water brand- of ontploffingsgevaar kan 

veroorzaken of omdat de voor bepaalde onderzoeken vereiste radioactieve labeling van een 

stof onmogelijk is. De aanwijzingen in de richtsnoeren voor de in artikel 13, lid 2, 

bedoelde testmethoden, meer in het bijzonder ten aanzien van de technische beperkingen 

van een specifieke methode, dienen altijd in acht te worden genomen.

3. ONDERZOEK OP MAAT OP BASIS VAN DE BLOOTSTELLING AAN DE STOF

3.1 Onderzoek overeenkomstig paragrafen 8.6 en 8.7 van bijlage VIII, bijlage IX en bijlage X 

mogen op basis van de in het chemische veiligheidsrapport ontwikkelde 

blootstellingsscenario’s achterwege worden gelaten.

3.2 In alle gevallen moet er een adequate motivering en documentatie worden verstrekt. De 

motivering steunt op een beoordeling van de blootstelling overeenkomstig paragraaf 5 van 

bijlage I, en voldoet aan de overeenkomstig paragraaf 3.3 vastgestelde criteria, en de 

specifieke gebruiksomstandigheden moeten overeenkomstig de artikelen 31 of 32 via de 

toeleveringsketen van chemische stoffen worden medegedeeld.

3.3 De Commissie stelt overeenkomstig artikel 132, lid 3, …* criteria vast om te bepalen wat 

een adequate motivering in de zin van punt 3.2 is.

  

* 18 maanden na de datum van inwerkingtreding van deze richtlijn.
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BIJLAGE XII

ALGEMENE REGELS VOOR DE BEOORDELING VAN STOFFEN EN DE OPSTELLING 

VAN CHEMISCHE VEILIGHEIDSRAPPORTEN DOOR DOWNSTREAMGEBRUIKERS

Inleiding

Deze bijlage beschrijft hoe downstream gebruikers moeten beoordelen en documenteren dat de 

risico's die voortvloeien uit de stoffen die ze gebruiken voldoende beheerst worden tijdens een 

gebruik dat niet vermeld is op het veiligheidsinformatieblad dat hen is verstrekt en hoe andere 

gebruikers verderop in de toeleveringsketen de risico's afdoende kunnen beheersen. De beoordeling 

moet de levenscyclus van de stof bestrijken, vanaf de ontvangst door de downstreamgebruiker voor 

diens eigen gebruik en voor de geïdentificeerde gebruiken verderop in de toeleveringsketen. De 

beoordeling heeft betrekking op het gebruik van de stof als dusdanig, in een preparaat of in een 

voorwerp.

Bij de uitvoering van een chemische veiligheidsbeoordeling en de opstelling van het chemisch 

veiligheidsrapport, dienen downstream gebruikers rekening te houden met de informatie die zij van 

de leverancier van de chemische stof overeenkomstig artikel 31 en 32 van deze verordening hebben 

ontvangen. Wanneer overeenkomstig andere communautaire wetgeving uitgevoerde beoordelingen 

(bijvoorbeeld risicobeoordelingen die krachtens Verordening (EG) nr. 793/93 zijn uitgevoerd) 

beschikbaar en relevant zijn, dient hiermee rekening te worden gehouden in de chemische 

veiligheidsbeoordeling en dient dit tot uiting te komen in het chemische veiligheidsrapport. 

Wanneer van dergelijke beoordelingen wordt afgeweken, moet hier een motivering voor worden 

gegeven. Met beoordelingen die overeenkomstig andere internationale en nationale programma's 

zijn uitgevoerd, kan ook rekening worden gehouden.
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De procedure die de downstream gebruiker bij de uitvoering van de chemische veiligheids-

beoordeling en de opstelling van het chemische veiligheidsrapport volgt, omvat de volgende drie 

stappen.

Stap 1: Ontwikkeling van blootstellingsscenario's

De downstream gebruiker ontwikkelt overeenkomstig bijlage I, punt 5, blootstellingsscenario's voor 

de gebruiken die niet vermeld zijn in het veiligheidsinformatieblad dat hem is verstrekt.

Stap 2: Zo nodig een verfijning van de beoordeling van de gevaren door de leverancier

Indien de downstream gebruikers de beoordeling van de gevaren en de PBT-beoordeling in het 

veiligheidsinformatieblad geschikt acht, is geen verdere gevaren-, PBT- en zPzB-beoordeling meer 

nodig. In dat geval gebruikt hij de relevante gegevens van de informatie die de leverancier voor de 

karakterisering van het risico heeft verstrekt. Dit wordt vermeld in het chemisch veiligheidsrapport.

Indien de downstream gebruiker de beoordeling in het hem verstrekte veiligheidsinformatieblad niet 

geschikt acht, voert hij de naar zijn inzicht toepasselijke beoordeling uit overeenkomstig de 

punten 1 tot en met 4 van bijlage I.

Wanneer de downstream gebruiker van oordeel is dat voor de opstelling van zijn chemisch 

veiligheidsrapport meer informatie nodig is dan die welke de leverancier heeft verstrekt, dient de 

downstreamgebruiker die informatie te verzamelen. Indien deze informatie alleen kan worden 

verkregen door de uitvoering van proeven op gewervelde dieren, moet hij bij het Agentschap een 

voorstel voor een teststrategie indienen overeenkomstig artikel 37. Hij legt daarin uit waarom hij 

aanvullende informatie nodig acht. In afwachting van de resultaten van de aanvullende proeven 

registreert hij in zijn chemisch veiligheidsrapport welke risicobeheersmaatregelen hij toepast om het 

onderzochte risico te beheersen.

Na afloop van het aanvullende onderzoek  past de downstream gebruiker waar nodig het chemisch 

veiligheidsrapport en het eventueel vereiste veiligheidsinformatieblad aan.
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Stap 3: Karakterisering van het risico

Voor elk nieuw blootstellingsscenario wordt een karakterisering van het risico uitgevoerd 

overeenkomstig bijlage I, punt 6. De karakterisering van het risico wordt in de desbetreffende 

rubriek van het chemische veiligheidsrapport vermeld en wordt in de desbetreffende rubrieken van 

het veiligheidsinformatieblad samengevat.

Bij de opstelling van blootstellingsscenario’s zullen voorlopige veronderstellingen over de 

operationele omstandigheden en de risicobeheersmaatregelen moeten worden gemaakt. Indien de 

voorlopige veronderstellingen leiden tot een risicokarakterisering die wijst op een onvoldoende 

bescherming van de gezondheid van de mens en het milieu, dient het proces te worden herhaald met 

een of meerdere gewijzigde factoren, totdat een voldoende beheersing kan worden aangetoond. 

Zulks kan aanvullende informatie over het gevaar of de blootstelling vereisen of een passende 

wijziging van het proces, de operationele omstandigheden of de risicobeheersmaatregelen. Daarom 

kan herhaling nodig zijn enerzijds bij de ontwikkeling en herziening van de (initiële) blootstellings-

scenario’s, waarbij het gaat om de ontwikkeling en toepassing of aanbeveling van risico-

beheersmaatregelen, en anderzijds vanwege de noodzaak om nadere informatie te genereren voor de 

definitieve blootstellingsscenario’s. Het genereren van nadere informatie is bedoeld om tot een 

exactere risicokarakterisering te komen, gebaseerd op een verfijning van de beoordeling van de 

gevaren of van de blootstelling.

De downstream gebruiker dient een chemisch veiligheidsrapport op te stellen waarin hij zijn 

chemische veiligheidsbeoordeling in detail uiteenzet door gebruikmaking van deel C, rubrieken 5 

en 6, van de indeling als bedoeld in bijlage I, punt 7 en, zo nodig, van de overige rubrieken daarvan.

In deel A van het chemische veiligheidsrapport wordt een verklaring opgenomen dat de in de 

desbetreffende blootstellingsscenario's voor het eigen gebruik van de fabrikant of importeur 

vermelde risicobeheersmaatregelen door de fabrikant of importeur worden toegepast en dat de in de 

blootstellingsscenario's voor het geïdentificeerde gebruik vermelde risicobeheersmaatregelen aan 

alle bekende gebruikers verderop in de toeleveringsketen worden meegedeeld.
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BIJLAGE XIII

CRITERIA TER IDENTIFICATIE VAN PERSISTENTE, BIOACCUMULERENDE EN 

TOXISCHE STOFFEN EN ZEER PERSISTENTE EN STERK BIOACCUMULERENDE 

STOFFEN

Deze bijlage bevat de criteria ter identificatie van:

i) persistente, bioaccumulerende en toxische stoffen (PBT-stoffen), en

ii) zeer persistente en sterk bioaccumulerende stoffen (zPzB-stoffen).

Een stof wordt ingedeeld als PBT indien ze voldoet aan de criteria in 1.1, 1.2 en 1.3. Een stof wordt 

ingedeeld als zPzB indien ze voldoet aan de criteria in 2.1 en 2.2. Deze bijlage geldt niet voor 

anorganische stoffen, maar wel voor organometalen.

1. PBT-stoffen

Een stof die aan alle drie de onderstaande criteria voldoet, is een PBT-stof.
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1.1. Persistentie

Een stof voldoet aan het persistentiecriterium (P-) als:

– de halfwaardetijd in zeewater langer is dan 60 dagen, of

– de halfwaardetijd in zoetwater of estuaria langer is dan 40 dagen, of

– de halfwaardetijd in marien sediment langer is dan 180 dagen, of

– de halfwaardetijd in zoetwater- of sediment van estuaria langer is dan 120 dagen, of

– de halfwaardetijd in de bodem langer is dan 120 dagen.

De persistentie in het milieu wordt bepaald op basis van de beschikbare halfwaardetijden die in de 

betreffende, door de registrant te beschrijven omstandigheden zijn opgetekend.

1.2. Bioaccumulatie

Een stof voldoet aan het bioaccumulatiecriterium (B-) als:

– de bioconcentratiefactor (BCF) groter is dan 2 000.

De bioaccumulatie wordt bepaald op basis van meetgegevens over de bioconcentratie in 

aquatische soorten. Zowel mariene als zoetwatersoorten mogen worden gebruikt.
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1.3. Toxiciteit

Een stof voldoet aan het toxiciteitscriterium (T-) als:

– de langetermijn-NOEC (no-observed-effect concentration, concentratie waarbij geen 

effect meer is waargenomen) voor mariene of zoetwaterorganismen lager is dan 

0,01 mg/l, of

– de stof als kankerverwekkend (categorie 1 of 2), mutageen (categorie 1 of 2) of giftig 

voor de voortplanting (categorie 1, 2 of 3) is ingedeeld, of

– er andere aanwijzingen voor chronische toxiciteit zijn, zoals aangegeven door de 

indelingen T, R48 of Xn, R48 volgens Richtlijn 67/548/EEG.

2. zPzB–stoffen

Een stof die aan de onderstaande criteria voldoet, is een zPzB-stof.

2.1. Persistentie

Een stof voldoet aan het criterium voor grote persistentie (vP-) als:

– de halfwaardetijd in zeewater, zoetwater of estuaria langer is dan 60 dagen, of

– de halfwaardetijd in marien, zoetwatersediment of in sediment van estuaria sediment 

langer is dan 180 dagen, of

– de halfwaardetijd in de bodem langer is dan 180 dagen.

2.2. Bioaccumulatie

Een stof voldoet aan het criterium voor sterke bioaccumulatie (vB-) als:

– de bioconcentratiefactor groter is dan 5 000.
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BIJLAGE XIV

LIJST VAN AUTORISATIEPLICHTIGE STOFFEN
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BIJLAGE XV

DOSSIERS

I. INLEIDING EN ALGEMENE BEPALINGEN 

Deze bijlage bevat de algemene beginselen voor het opstellen van dossiers met het oog op 

het voorstellen en motiveren van:

– geharmoniseerde indelingen en etiketteringen van CMR's, voor de ademhalings-

wegen sensibiliserende stoffen en andere stoffen;

– de indeling van stoffen als PBT-, zPzB- of even zorgwekkende stoffen; 

– beperkingen op het vervaardigen, het in de handel brengen of het gebruik van een 

stof in de Gemeenschap.

De relevante onderdelen van bijlage I zullen worden gebruikt om het model en de methode 

te bepalen volgens welke de dossiers overeenkomstig deze bijlage moeten worden 

opgesteld.

Voor alle dossiers wordt eventuele relevante informatie uit de registratiedossiers in 

aanmerking genomen en kan andere beschikbare informatie eventueel worden gebruikt. 

Voor informatie over de gevaren die niet vooraf bij het Agentschap is ingediend, wordt in 

het dossier een uitgebreide onderzoekssamenvatting opgenomen.
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II. INHOUD VAN DOSSIERS

1. Dossier voor de geharmoniseerde indelingen en etiketteringen van CMR's,

ademhalingssensibiliserende stoffen en andere stoffen

Voorstel

Het voorstel zal de identificatie van de desbetreffende stof(fen) en de voorgestelde 

geharmoniseerde indeling en etikettering bevatten.

Motivering

Een vergelijking van de beschikbare informatie met de criteria van Richtlijn 67/548/EEG 

voor CMR's, ademhalingssensibiliserende stoffen en andere stoffen in het licht van de 

relevante onderdelen van bijlage I, paragraaf I, wordt vervolledigd en gedocumenteerd 

volgens het in deel B van het chemisch veiligheidsrapport in bijlage I beschreven model.

Motivering voor andere effecten op Gemeenschapsniveau

Motivering als men aanneemt dat er nood is aan actie op Gemeenschapsniveau.

2. Dossier voor de identificatie van stoffen als CMR, PBT-, zPzB- of even zorgwekkende 

stoffen overeenkomstig artikel 58.

Voorstel

Het voorstel zal de identificatie van de desbetreffende stof(fen) bevatten, alsook het 

voorstel de stof in te delen als CMR-stof overeenkomstig artikel 56, onder a), b) of c), 

PBT-stof overeenkomstig artikel 56, onder d), als zPzB-stof overeenkomstig artikel 56, 

onder e) of als een even zorgwekkende stof overeenkomstig artikel 56, onder f).
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Motivering

De beschikbare gegevens zullen worden vergeleken met de criteria in bijlage XIII voor 

PBT-stoffen, overeenkomstig artikel 56, onder d), en voor zPzB-stoffen, overeenkomstig 

artikel 56, onder e), of er zal een beoordeling worden verricht van de gevaren, alsook een 

vergelijking met de criteria in artikel 56, onder f), overeenkomstig de relevante delen van 

bijlage I, paragrafen 1 tot en met 4. Deze gegevens worden gedocumenteerd volgens het 

model in deel B van het chemisch veiligheidsrapport in bijlage I.

Informatie over de blootstelling, alternatieve stoffen en risico's

De beschikbare informatie betreffende het gebruik en de informatie betreffende 

alternatieve stoffen en technieken zal worden verstrekt.

3. Dossiers voor voorstellen tot beperking

Voorstel

Het voorstel bevat de identificatie van de stof en de voorgestelde beperking(en) op de 

vervaardiging, het in de handel brengen of het gebruik, alsook een samenvatting van de 

motivering.

Informatie over gevaren en risico's

De risico's die met de beperking moeten worden aangepakt, worden beschreven op basis 

van een gevaren- en risicobeoordeling overeenkomstig de relevante onderdelen van 

bijlage I en worden gedocumenteerd op basis van het model dat in deel B voor het 

chemisch veiligheidsrapport is beschreven.

Er zal worden aangetoond dat de toegepaste risicobeheersmaatregelen (inclusief die welke 

zijn vastgesteld in registraties als bedoeld in de artikelen 10 tot en met 14) niet volstaan.
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Informatie over alternatieven

De beschikbare informatie over alternatieve stoffen en technieken wordt vermeld, waaronder:

– informatie over de risico's voor de gezondheid van de mens en voor het milieu die verband 

houden met de vervaardiging of het gebruik van de alternatieven;

– de beschikbaarheid, waaronder het tijdschema;

– de technische en economische haalbaarheid.

Motivering van de beperkingen op het niveau van de Gemeenschap

Een motivering wordt gegeven voor:

– de maatregelen op Gemeenschapsniveau die nodig zijn;

– het feit dat een beperking de meest geschikte maatregel op het niveau van de Gemeenschap 

is; dit zal op basis van de volgende criteria worden beoordeeld:

i) doeltreffendheid: de maatregel moet gericht zijn op blootstellingseffecten die het 

vastgestelde risico veroorzaken en moeten die risico's binnen een redelijke termijn 

kunnen beperken tot een aanvaardbaar niveau dat in verhouding staat tot het risico;

ii) werkbaarheid: de beperking moet uitvoerbaar, handhaafbaar en beheersbaar zijn;

iii) controleerbaarheid: het resultaat van de uitvoering van de voorgestelde beperking 

moet kunnen worden nagegaan.
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Sociaal-economische beoordeling

De sociaal-economisch gevolgen van de voorgestelde beperking kunnen onder verwijzing naar 

bijlage XVI worden geanalyseerd. Voor dat doel kunnen de netto-voordelen van de voorgestelde 

beperking voor de gezondheid van de mens worden vergeleken met de netto-kosten voor de 

fabrikanten, importeurs, downstreamgebruikers, distributeurs, consumenten en de samenleving als 

geheel.

Informatie over overleg met de belanghebbenden

Informatie over overleg met de belanghebbenden en de manier waarop rekening is gehouden met 

hun inzichten wordt in het dossier opgenomen.
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BIJLAGE XVI

SOCIAAL-ECONOMISCHE ANALYSE

Deze bijlage beschrijft de informatie die aan bod kan komen in een sociaal-economische analyse 

(SEA) als bedoeld in artikel 61, lid 5, onder a), die ingediend wordt samen met een aanvraag voor 

autorisatie of in verband met een voorgestelde beperking als bedoeld in artikel 68, lid 6, onder b).

Het Agentschap stelt richtsnoeren op voor de opstelling van SEA's. SEA's, of bijdragen daartoe, 

worden ingediend in de overeenkomstig artikel 110 door het Agentschap gespecificeerde indeling.

De mate waarin de SEA ingaat op details en het toepassingsgebied van de SEA, of van de bijdragen 

daartoe, is een verantwoordelijkheid van de aanvrager voor autorisatie of, in het geval van een 

voorgestelde beperking, van de belanghebbende partij. In de verstrekte informatie kunnen de 

sociaal-economisch gevolgen op elk niveau aan bod komen.

Een SEA kan betrekking hebben op:

– de gevolgen van het toekennen of het weigeren van een autorisatie voor de aanvragers, of, 

in het geval van een voorgestelde beperking, voor het bedrijfsleven (bijvoorbeeld 

fabrikanten en importeurs). 

– de gevolgen voor alle andere actoren in de toeleveringsketen, de downstream gebruikers en 

de gelieerde bedrijven, de commerciële gevolgen voor investeringen, onderzoek en 

ontwikkeling, innovatie, eenmalige en exploitatiekosten (naleving, overgangsregelingen, 

wijzigingen in bestaande processen, rapportage- en toezichtsystemen, installatie van 

nieuwe technologie, enz), rekening houdend met algemene trends op de markt en in de 

technologie;
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– de gevolgen van het toekennen of het weigeren van een autorisatie, of van een 

voorgestelde beperking, voor de consument. Voorbeelden zijn: productprijzen, wijzigingen 

van de samenstelling, kwaliteit of prestaties van een product, productaanbod, keuze voor 

de consument en gevolgen voor de gezondheid en het milieu, voor zover die voor de 

consument relevant zijn;

– de sociale gevolgen van het toekennen of het weigeren van een autorisatie, of van een 

voorgestelde beperking. Bijvoorbeeld: werkzekerheid en werkgelegenheid;

– beschikbaarheid, geschiktheid en technische haalbaarheid van alternatieve stoffen en/of 

technieken, en de economische gevolgen daarvan, informatie over het tempo van en de 

kans op technologische veranderingen in de betrokken sectoren. Voor een aanvraag voor 

autorisatie: de sociale en/of economische gevolgen van het gebruik van beschikbare 

alternatieven als bedoeld in artikel 61, lid 5, onder b);

– ruimere gevolgen voor de handel, het concurrentievermogen en de economische 

ontwikkeling (met name voor kleine en middelgrote ondernemingen en voor derde landen) 

door het toekennen of het weigeren van een autorisatie, of van een voorgestelde beperking. 

Hierbij kunnen plaatselijke, regionale, nationale of internationale aspecten worden 

bekeken;

– voor een voorgestelde beperking, de voorstellen voor andere al dan niet regelgevende 

maatregelen waarmee het doel van de voorgestelde beperking zou kunnen worden bereikt 

(rekening houdend met de bestaande wetgeving). Dit houdt een beoordeling in van de 

doeltreffendheid en van de kosten van alternatieve risicobeheersmaatregelen;
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– voor een voorgestelde beperking of geweigerde autorisatie, de voordelen voor de 

gezondheid en het milieu en de sociale en economische baten van de voorgestelde 

beperking. Bijvoorbeeld: gezondheid van de werknemers, milieuprestaties en spreiding van 

deze voordelen, vanuit bijvoorbeeld geografisch oogpunt of per bevolkingsgroep;

– in een SEA kunnen ook andere kwesties aan bod komen die aanvragers of belanghebbende 

partijen relevant vinden.
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BIJLAGE XVII

BEPERKINGEN OP DE VERVAARDIGING, HET IN DE HANDEL BRENGEN EN HET 

GEBRUIK VAN BEPAALDE GEVAARLIJKE STOFFEN, PREPARATEN EN VOORWERPEN

Benaming van de stof of de groepen van 
stoffen of van het preparaat

Beperkingsvoorwaarden

1. Polychloorterfenylen (PCT’s)

– Preparaten, met inbegrip van 
afgewerkte oliën, die meer dan 0,005 
gewichtspercent PCT bevatten 

1. Mogen niet worden gebruikt. Het volgende 
gebruik van apparaten, installaties en media 
die op 30 juni 1986 in bedrijf waren, blijft 
echter toegestaan tot hun afdanking dan wel 
tot het einde van hun levensduur:

a) elektrische apparaten in een 
afgesloten systeem: transformatoren, 
weerstanden en smoorspoelen;

b) grote condensatoren 
(totaalgewicht ≥ 1 kg);

c) kleine condensatoren;

d) warmtegeleidende media in 
warmteproducerende installaties in 
een gesloten systeem;

e) hydraulische media voor 
ondergrondse uitrusting van mijnen.
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2. De lidstaten mogen evenwel ter wille van 
de bescherming van de gezondheid en het 
milieu het gebruik van de apparaten, 
installaties en media als bedoeld in lid 1 vóór 
hun afdanking dan wel vóór het einde van 
hun levensduur verbieden.
3. Het op de tweedehandsmarkt brengen van 
de apparaten, installaties en media als 
bedoeld in lid 1 die niet voor afdanking zijn 
bestemd is verboden.

4. Indien de lidstaten het om technische 
redenen niet mogelijk achten 
vervangingsproducten te gebruiken, mogen 
zij het gebruik van PCT’s en preparaten 
daarvan toestaan voor zover zij bij normaal 
onderhoud van het materiaal uitsluitend 
bestemd zijn om het niveau van de PCT’s 
bevattende vloeistoffen aan te vullen in 
bestaande installaties in goede staat van 
werking die vóór 1 oktober 1985 zijn 
gekocht.

5. De lidstaten mogen echter na voorafgaande 
met redenen omklede kennisgeving aan de 
Commissie afwijkingen toestaan van het 
verbod op het in de handel brengen en het 
gebruik van stoffen en preparaten die een 
grondstof of een tussenproduct zijn , voor 
zover zij van oordeel zijn dat deze 
afwijkingen geen gevaarlijke gevolgen voor 
de gezondheid en het milieu meebrengen.
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6. Onverminderd de tenuitvoerlegging van 
andere communautaire voorschriften 
betreffende de etikettering van gevaarlijke 
stoffen en preparaten, moeten op de PCT’s 
bevattende apparaten en installaties ook 
aanwijzingen worden aangebracht voor de 
verwijdering van PCT’s en voor het 
onderhoud en het gebruik van de apparaten 
en installaties die deze stoffen bevatten. Deze 
aanwijzingen moeten horizontaal kunnen 
worden gelezen, wanneer het voorwerp dat 
PCT’s bevat op de gebruikelijke wijze is 
neergezet of bevestigd. Het opschrift moet 
duidelijk tegen de achtergrond uitkomen en 
moet zijn opgesteld in een op het 
grondgebied waar het wordt gebruikt 
begrijpelijke taal.

2. Chloor-1-ethyleen (vinylchloride 
monomeer).

CAS-nr. 75-01-4
EINECS-nr. 200-831-0

Mag niet worden gebruikt als drijfgas in 
spuitbussen voor welk gebruik dan ook.

3. Vloeibare stoffen of preparaten die 

als gevaarlijk worden beschouwd in 

de zin van de definities in Richtlijn 

67/548/EEG van de Raad.

1. Mogen niet worden gebruikt:
– in siervoorwerpen bestemd om licht-

of kleureffecten te verkrijgen door 
verschillende fasen, bijvoorbeeld in 
sfeerlampen en asbakken,

– in scherts- en fopartikelen,

– in spelen voor een of meer personen 
of in alle voorwerpen die bestemd 
zijn om als zodanig te worden 
gebruikt, zelfs als deze fungeren als 
siervoorwerp.
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2. Onverminderd lid 1 mogen stoffen en 
preparaten die:
– gevaarlijk zijn bij inademing en met 

R65 worden gekenmerkt en
– als brandstof in sierlampen kunnen 

worden gebruikt en
– in een verpakking met een capaciteit 

van 15 liter of minder in de handel 
worden gebracht

geen kleurstof, tenzij dat om fiscale redenen 
vereist is, noch geurstof noch beide bevatten.

3. Onverminderd de tenuitvoerlegging van 
andere communautaire voorschriften 
betreffende de indeling, verpakking en 
etikettering van gevaarlijke stoffen en 
preparaten moet op de verpakking van stoffen 
en preparaten als bedoeld in lid 2 en die 
ervoor bestemd zijn om in lampen te worden 
gebruikt, leesbaar en onuitwisbaar het 
volgende staan: 
“Lampen die met deze vloeistof zijn gevuld 
buiten het bereik van kinderen houden”.

4. Tri-(2,3-dibroompropyl) fosfaat

CAS-nr. 126-72-7.

Mag niet worden gebruikt in textielartikelen 
die bestemd zijn om in contact te komen met 
de huid, bijvoorbeeld kleding, onderkleding 
en linnengoed.
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5. Benzeen

CAS-nr. 71-43-2 
EINECS-nr. 200-753-785

1. Is niet toegelaten in speelgoed of 
onderdelen van speelgoed zoals die in de 
handel worden gebracht, indien de 
concentratie aan vrij benzeen groter is dan 
5 mg/kg gewicht van het stuk speelgoed of 
onderdeel van het speelgoed.

2. Mag niet worden gebruikt in concentraties 
gelijk aan of hoger dan 0,1 gew. % in stoffen 
en preparaten die in de handel worden
gebracht.
3. In afwijking hiervan is lid 2 niet van 
toepassing voor:
a) brandstoffen die vallen onder 

Richtlijn 98/70/EG;
b) stoffen en preparaten die bestemd 

zijn om te worden gebruikt in 
industriële procédés waarbij geen 
grotere benzeenemissie kan 
plaatsvinden dan is voorzien in de 
bestaande wetgeving;

c) afvalstoffen die vallen onder 
Richtlijn 91/689/EEG betreffende 
gevaarlijke afvalstoffen 1 en 
Richtlijn 2006/12/EG.
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6. Asbestvezels

a) Crocidoliet
CAS-nr. 12001-28-4

b) AmosietCAS-nr. 12172-73-5
c) AnthofylietCAS-nr. 77536-67-5

1. Het in de handel brengen en het gebruik 
van deze vezels en van voorwerpen waaraan 
deze vezels opzettelijk zijn toegevoegd, 
wordt verboden.

d) ActinolietCAS-nr. 77536-66-4
e) TremolietCAS-nr. 77536-68-6

f) Chrysotiel2

CAS-nr. 12001-29-5

CAS-nr. 132207-32-0

De lidstaten kunnen echter een uitzondering 
maken voor het in de handel brengen en het 
gebruik van membranen die chrysotiel 
(onder f) bevatten in bestaande elektrolyse-
installaties, tot zij aan vervanging toe zijn of 
tot geschikte asbestsubstituten beschikbaar 
komen, naargelang van wat het eerst gebeurt. 
De Commissie zal deze uitzonderingsregeling 
vóór 1 januari 2008 evalueren.
2. Het gebruik van voorwerpen die de in lid 1 
genoemde asbestvezels bevatten, die reeds 
geïnstalleerd en/of in bedrijf waren vóór 
1 januari 2005 blijft toegelaten, totdat deze 
worden verwijderd of aan vervanging toe 
zijn. De lidstaten mogen echter om redenen 
van gezondheidsbescherming het gebruik van 
dergelijke voorwerpen verbieden voordat 
deze worden verwijderd of aan vervanging 
toe zijn.
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De lidstaten verlenen geen toestemming voor 
nieuwe toepassingen van chrysotiel op hun 
grondgebied.

3. Onverminderd de toepassing van andere 
communautaire bepalingen betreffende de 
indeling, verpakking en etikettering van 
gevaarlijke stoffen en preparaten, mag het in 
de handel brengen en het gebruik van 
voorwerpen die deze vezel bevatten slechts 
door de lidstaten worden toegestaan voor de 
bovengenoemde uitzonderingen indien deze 
voorwerpen zijn geëtiketteerd 
overeenkomstig het bepaalde in aanhangsel 7 
bij deze bijlage.

7. Tris-(aziridinyl)fosfineoxide-

CAS-nr. 5455-55-1

8. Polybroombifenylen (PBB)

CAS-nr. 59536-65-1

Mogen niet worden gebruikt in 
textielartikelen die bestemd zijn om in 
contact te komen met de huid, bij voorbeeld 
kleding, onderkleding en linnengoed

9. Panama-poeder (Quillaja saponaria) 
en de derivaten daarvan die saponine 
bevatten

Poeder van de Helleborus 
viridiswortel en de Helleborus niger-
wortel
Poeder van de witte nieswortel 
(Veratrum album) en de zwarte 
nieswortel (Veratrum nigrum)

1. Mogen niet worden gebruikt in fop- en 
schertsartikelen of in voorwerpen die zijn 
bestemd om als zodanig te worden gebruikt, 
bij voorbeeld als bestanddeel van niespoeder 
en stinkbommen.

2. Lid 1 is echter niet van toepassing op 
stinkbommen die niet meer dan 1,5 ml 
vloeistof bevatten.
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Benzidine en/of derivaten daarvan

CAS-nr. 92-87-5
EINECS-nr. 202-199-1

o-Nitrobenzaldehyde
CAS-nr. 552-89-6

Houtstof
10. Ammoniumsulfide 

CAS-nr. 12135-76-1
Ammoniumdisulfide

CAS-nr. 12124-99-1
Ammoniumpolysulfide

CAS-nr. 9080-17-5
EINECS-nr. 232-989-1

11. Vluchtige esters van 
broomazijnzuur:

Methylbroomacetaat 
CAS-nr. 96-32-2

EINECS-nr. 202-499-2
Ethylbroomacetaat 

CAS-nr. 105-36-2
EINECS-nr. 203-290-9

Propylbroomacetaat
CAS-nr. 35223-80-4

Butylbroomacetaat
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12. 2-Naftylamine

CAS-nr. 91-59-8
EINECS-nr. 202-080-4

en de zouten daarvan
13. Benzidine

CAS-nr. 92-87-5
EINECS-nr. 202-199-1

en de zouten daarvan
14. 4-Nitrobifenyl

CAS-nr. 92-93-3
EINECS-nr. 202-204-7

15. 4-Aminobifenyl, xenylamine
CAS-nr. 92-67-1

EINECS-nr. 202-177-1
en de zouten daarvan

1. Mogen niet worden gebruikt in 
concentraties gelijk aan of hoger dan 0,1 gew. 
% in stoffen en preparaten die in de handel 
worden gebracht.
In afwijking hiervan is deze bepaling niet van 
toepassing op afvalstoffen die een of meer 
van deze verbindingen bevatten en die vallen 
onder de Richtlijnen 91/689/EEG en 
2006/12/EG.

2. Deze stoffen en preparaten mogen niet aan 
het grote publiek worden verkocht.

3. Onverminderd de toepassing van andere 
communautaire bepalingen inzake de 
indeling, verpakking en het kenmerken van 
gevaarlijke stoffen en preparaten moet op de 
verpakking van dergelijke preparaten de 
volgende tekst leesbaar en onuitwisbaar 
worden vermeld:
“Uitsluitend voor beroepsmatig gebruik”.
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16. Loodcarbonaten:

a) neutraal loodcarbonaat PbCO3

CAS-nr. 598-63-0

EINECS-nr. 209-943-4
b) trilood-bis(carbonaat)-

dihydroxide 2PbCO3 Pb(OH)2

CAS-nr. 1319-46-6

EINECS-nr. 215-290-6
17. Loodsulfaten

a) PbSO4 (1:1)
CAS-nr. 7446-14-2

EINECS-nr. 231-198-9
b) Pbx SO4

CAS-nr. 15739-80-7
EINECS-nr. 239-831-0

Mogen niet worden gebruikt als verbindingen 
en bestanddelen van preparaten die bestemd 
zijn om als verven te worden gebruikt, 
behalve voor de restauratie en het onderhoud 
van kunstwerken alsmede van historische 
gebouwen en hun interieurs, indien lidstaten 
op hun grondgebied het gebruik ervan 
wensen toe te staan overeenkomstig de 
bepalingen van de IAO-conventie nr. 13 over 
het gebruik van loodwit en loodsulfaten in 
verven.

18. Kwikverbindingen 1. Mogen niet worden gebruikt als 
verbindingen en bestanddelen van preparaten 
die bestemd zijn om te worden gebruikt:

a) ter voorkoming van de aangroeiing 
van micro-organismen, planten of 
dieren op:
– scheepsrompen;

– fuiken, drijvers, netten, 
alsmede alle overige 
apparatuur of uitrusting die bij 
de teelt van vissen en schaal-
en schelpdieren wordt 
gebruikt;
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– alle apparatuur of uitrusting 
die zich geheel of gedeeltelijk 
onderwater bevindt;

b) ter bescherming van hout;
c) voor de impregnatie van zware 

industriële textielproducten en 
garens bestemd voor de fabricage 
daarvan;

d) bij de behandeling van industrieel 
water, ongeacht het gebruik daarvan.

2. Het in de handel brengen van batterijen en 
accu’s die meer dan 0,0005 gewichtsprocent 
kwik bevatten, met begrip van die gevallen 
waarin deze batterijen en accu’s in apparaten 
zijn geïntegreerd, is verboden . Knoopcellen 
en uit knoopcellen samengestelde batterijen, 
die niet meer dan 2 gewichtspercenten kwik 
bevatten, zijn van dit verbod uitgezonderd.

19. Arseenverbindingen 1. Mogen niet worden gebruikt als 
verbindingen en bestanddelen van preparaten 
die bestemd zijn om te worden gebruikt:

a) ter voorkoming van de aangroeiing 
van micro-organismen, planten of 
dieren op:
– scheepsrompen;

– fuiken, drijvers, netten, 
alsmede alle overige 
apparatuur of uitrusting die bij 
de teelt van vissen en schaal-
en schelpdieren wordt 
gebruikt;

– alle apparatuur of uitrusting 
die zich geheel of gedeeltelijk 
onder water bevindt;

b) voor de verduurzaming van hout. 
Evenmin mag aldus behandeld hout 
in de handel worden gebracht;
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c) in afwijking hiervan:

i) mogen de genoemde stoffen en 
preparaten alleen worden 
gebruikt in industriële 
installaties die van vacuüm- of 
druktechnologie gebruikmaken 
om hout te impregneren met 
oplossingen van anorganische 
verbindingen van koper, 
chroom en arseen (CCA), type 
C. Aldus behandeld hout mag 
niet in de handel worden 
gebracht voordat het 
verduurzamingsmiddel 
volledig is gefixeerd;

ii) mag hout dat overeenkomstig 
punt i) in industriële 
installaties met CCA-
oplossingen is behandeld en in 
de handel is gebracht, voor 
professionele en industriële 
toepassingen worden gebruikt, 
wanneer de structurele 
integriteit van het hout vereist 
is voor de veiligheid van 
mensen en van vee en het niet 
waarschijnlijk is dat mensen er 
gedurende de levensduur van 
dit hout mee in aanraking 
komen:
– voor de utiliteitsbouw;

– voor bruggen;
– als constructiehout in 

zoetwatergebieden en in 
brak water, bv. voor 
aanlegsteigers en 
bruggen;
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– voor geluidsbarrières;

– voor lawineweringen;
– voor veiligheidshekken 

en vangrails langs 
snelwegen;

– als afrasteringspalen van 
rond naaldhout zonder 
bast, voor de veeteelt;

– voor steunmuren;

– voor telefoon- en 
elektriciteitspalen;

– als ondergrondse 
dwarsliggers.

Onverminderd de toepassing 
van andere communautaire 
voorschriften inzake de 
indeling, de verpakking en het 
kenmerken van gevaarlijke 
stoffen en preparaten, moet 
behandeld hout worden 
gekenmerkt met de tekst 
“Uitsluitend voor professionele 
en industriële toepassingen.” 
Bovendien moet het in de 
handel gebrachte hout ook zijn 
voorzien van een label met de 
tekst “Draag handschoenen bij 
het omgaan met dit hout. 
Draag een stofmasker bij het 
zagen of anderszins bewerken 
van dit hout. Afval van dit 
hout moet worden behandeld 
als gevaarlijk afval en worden 
afgegeven aan een erkend 
verwijderaar”.
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iii) Het onder i) en ii), bedoelde 
behandelde hout mag niet 
worden gebruikt:

– voor de woningbouw, 
ongeacht het doel;

– voor toepassingen 
waarbij gevaar van 
herhaald huidcontact 
bestaat;

– in zee;

– voor 
landbouwdoeleinden, 
m.u.v. gebruik als 
afrasteringspalen voor de 
veelteelt of voor 
utiliteitsgebouwen, als 
bedoeld onder ii);

– voor toepassingen 
waarbij het behandelde 
hout in contact kan 
komen met 
tussenproducten of 
eindproducten die 
bestemd zijn voor 
menselijke of dierlijke 
consumptie.

2. Mogen niet worden gebruikt als stoffen en 
bestanddelen van preparaten die bestemd zijn 
om te worden gebruikt bij de behandeling van 
industrieel water, ongeacht het gebruik 
daarvan.

20. Organische tinverbindingen 1. Mogen niet in de handel worden gebracht 
om te worden gebruikt als stoffen en 
bestanddelen van preparaten, wanneer zij 
fungeren als biocide in los gebonden 
aangroeiwerende verf.
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2. Mogen niet in de handel worden gebracht 
of worden gebruikt als stoffen en 
bestanddelen van preparaten die fungeren als 
biociden ter voorkoming van de aangroeiing 
van micro-organismen, planten of dieren op:

a) alle vaartuigen, ongeacht hun lengte, 
bedoeld voor gebruik op volle zee, 
in kustgebieden, in estuaria, op 
binnenwateren of op meren;

b) fuiken, drijvers, netten, alsmede alle 
overige apparatuur of uitrusting die 
bij de teelt van vissen en schaal- en 
schelpdieren wordt gebruikt;

c) alle apparatuur of uitrusting die zich 
geheel of gedeeltelijk onder water 
bevindt.

3. Mogen niet worden gebruikt als stoffen en 
bestanddelen van preparaten die bestemd zijn 
om te worden gebruikt bij de behandeling van 
industrieel water.

21. Di-µ-oxo-di-n-butylstanniohydroxy-
boraan dibutyltinhydrogeenboraat 
C8H19BO3Sn (DBB)

CAS-nr. 75113-37-0
ELINCS-nr. 401-040-5

Wordt in concentraties van 0,1 % of meer 
niet toegelaten in verbindingen en 
bestanddelen van in de handel gebrachte 
preparaten. In afwijking daarvan is deze 
bepaling niet van toepassing op de 
verbindingen en de preparaten die deze stof 
(DBB) bevatten, wanneer deze uitsluitend 
worden verwerkt tot eindproducten waarin 
deze stof niet meer voorkomt in een 
concentratie van 0,1 % of hoger.
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22. Pentachloorfenol

(CAS-nr. 87-86-5)
EINECS-nr. 201-778-6

en de zouten en esters daarvan

1. Mogen niet worden gebruikt in 
concentraties van 0,1 massaprocent of meer 
in in de handel gebrachte stoffen en 
preparaten.

2. Overgangsbepalingen:

In afwijking daarvan kunnen Frankrijk, 
Ierland, Portugal, Spanje en het Verenigd 
Koninkrijk er tot 31 december 2008 voor 
kiezen deze bepaling niet toe te passen op 
stoffen en preparaten die bestemd zijn om te 
worden gebruikt in industriële installaties 
waar geen uitstoot en/of lozing van 
pentachloorfenol (PCP) kan plaatsvinden in 
grotere hoeveelheden dan bij de bestaande 
wetgeving is voorgeschreven:

a) voor het behandelen van hout.
Niettemin mag behandeld hout niet 
worden gebruikt:
– binnen gebouwen, al dan niet 

voor decoratieve doeleinden, 
ongeacht de bestemming ervan 
(wonen, werken, ontspanning);

– voor vervaardiging en 
hernieuwde behandeling van:
i) kweekbakken,

ii) verpakkingen die in 
aanraking kunnen komen 
met voor menselijke 
en/of dierlijke voeding 
bestemde onbewerkte 
producten 
tussenproducten en/of 
eindproducten,

iii) andere materialen die 
verontreiniging van de 
bij i) en ii) vermelde 
producten kunnen 
veroorzaken;

b) voor het impregneren van vezels en 
van zware textiel die in elk geval niet 
zijn bestemd voor kleding of om voor 
decoratieve doeleinden in meubels 
gebruikt te worden;
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c) bij wijze van hoge uitzondering 
kunnen de lidstaten gespecialiseerde 
vakmensen op hun grondgebied per 
geval toestemming geven om bij 
gebouwen van cultureel, artistiek of 
historisch belang of in noodsituaties 
een behandeling toe te passen om 
door de droogrotschimmel (Serpula 
lacrymans) en de bruinrotschimmel 
aangetast hout of metselwerk ter 
plekke te herstellen.

In ieder geval:
a) mag het totale gehalte aan 

hexachloordibenzoparadioxine 
(HCDD) van het in het kader van 
deze afwijkingen als zodanig of als 
bestanddeel van preparaten 
gebruikte pentachloorfenol niet 
hoger zijn dan twee deeltjes per 
miljoen (ppm);

b) mogen deze stoffen en preparaten:

– slechts in de handel gebracht 
worden in verpakkingen met 
een inhoud van minimaal 20 
liter,

– niet aan het grote publiek 
worden verkocht.
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3. Onverminderd de toepassing van andere 
communautaire bepalingen op het gebied van 
de indeling, de verpakking en de etikettering 
van gevaarlijke stoffen en preparaten dient op 
de verpakking van de stoffen en preparaten 
als bedoeld in de leden 1 en 2 duidelijk 
leesbaar en onuitwisbaar te zijn vermeld:

“Uitsluitend voor industrieel en beroepsmatig 
gebruik”

1. Mogen niet gebruikt worden om 
eindproducten te kleuren in de 
hiernagenoemde stoffen en bereidingen:

23. Cadmium
(CAS-nr. 7440-43-9)

EINECS-nr. 231-152-8
en cadmiumverbindingen a) - polyvinylchloride (PVC) 

3904 10 3904 21 3904 22
– polytirethaan (PUR) 

3909 50
– polyethyleen met lage 

dichtheid met uitzondering 
van polyethyleen met lage 
dichtheid dat wordt 
gebruikt voor de 
vervaardiging van 
gekleurde basispolymeren 
3901 10

– celluloseacetaat (CA) 
3912 11 3912 12

– celluloseacetobutyraat 
(CAB) 3912 11 3912 12

– epoxyharsen 3907 30

– melamineformal-
dehydeharsen (MF) 
3909 20

3
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– ureumformaldehydeharsen 
(UF) 3909 10

– onverzadigde polyesters 
(UP) 3907 91

– polyethyleentereftalaat 
(PET) 3907 60

– polybutyleentereftalaat 
(PBT)

– kristallijn/standaard 
polystyreen 3903 11 
3903 19

– acrylonitril 
methylmethacrylaat 
(AMMA)

– verknoopt polyethyleen 
(VPE)

– slag/schokvast polystyreen

– polypropyleen (PP) 
390210

b) verf 3208 3209

3

Indien de verf een hoog zinkgehalte 
heeft, moet de restconcentratie van 
cadmium echter zo laag mogelijk 
zijn en in ieder geval niet hoger zijn 
dan 0,1 massaprocent.

Ongeacht gebruik of eindbestemming is het 
in alle gevallen verboden eindproducten of 
componenten van voorwerpen die zijn 
vervaardigd uit de hierboven weergegeven 
met cadmium gekleurde stoffen en 
preparaten in de handel te brengen indien het 
cadmiumgehalte (uitgedrukt in Cd metaal) 
hoger is dan 0,01 massaprocent van de 
kunststof.
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2. Het bepaalde in lid 1 is evenwel niet van 
toepassing op voorwerpen die om 
veiligheidsredenen dienen te worden 
gekleurd.
3. Mogen niet worden gebruikt als 
stabilisator in de hierna genoemde 
eindproducten die uit polyvinylchloride en 
copolymeren daarvan zijn vervaardigd:

– verpakkingsmateriaal (zakken, 
containers, flessen, deksels) 
3923 29 10 3920 41 3920 42

– kantoor- en 
schoolbenodigdheden 3926 10

– bekleding voor meubelen, 
carrosserieën en dergelijke 
3926 30

– kleding en kledingaccessoires 
(met inbegrip van 
handschoenen) 3926 20

– bekleding van vloeren en muren 
3918 10

– weefsels, geïmpregneerd, 
bekleed, bedekt of met inlagen 
5903 10

– synthetisch leder 4202

– grammofoonplaten 8524 10
– buizen en verbindingsstukken 

3917 23
– klapdeuren (“saloon”-deuren)

– voertuigen voor wegtransport 
(inwendig, uitwendig en 
carrosseriebodem)

– bekleding van in de bouw of in 
de industrie gebruikte staalplaat

– isolatie van elektriciteitskabels

3
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Ongeacht gebruik of eindbestemming is het 
in alle gevallen verboden de hierboven 
genoemde eindproducten of componenten 
van voorwerpen die uit polyvinylchloride en 
copolymeren daarvan zijn vervaardigd in de 
handel te brengen indien zij zijn 
gestabiliseerd met cadmiumhoudende stoffen 
en hun cadmiumgehalte (uitgedrukt in Cd 
metaal) hoger is dan 0,01 massaprocent van 
het polymeer.
4. Het bepaalde in lid 3 is echter niet van 
toepassing op eindproducten waarin om 
veiligheidsredenen stabilisatoren op basis van 
cadmium worden gebruikt.
5. In de zin van deze verordening wordt 
onder “oppervlaktebehandeling met 
cadmium” (cadmeren) verstaan het 
aanbrengen van lagen of bekledingen van 
metallisch cadmium op een metaaloppervlak.

Mogen niet worden gebruikt voor het 
cadmeren van metalen voorwerpen of 
onderdelen van voorwerpen die in de hierna 
genoemde sectoren/toepassingen worden 
gebruikt:

a) apparatuur en machines voor

– de voedingsindustrie 8210 
8417 20 8419 81 8421 11 
8421 22 8422 8435 8437 
8438 8476 11

– de landbouw 8419 31 
8424 81 8432 8433 8434 
8436

– koelen en invriezen 8418

– drukkerijen en de pers 
8440 8442 8443

3
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b) apparatuur en machines voor de 
fabricage van

– huishoudapparaten 7321 
8421 12 8450 8509 8516

– meubilair 8465 8466 9401 
9402 9403 9404

– sanitaire installaties 7324

– centrale verwarming en 
klimaatregeling 7322 8403 
8404 8415

3

Ongeacht gebruik of eindbestemming is het 
in alle gevallen verboden met cadmium 
behandelde voorwerpen of met cadmium 
behandelde componenten van die 
voorwerpen die in de hierboven onder de 
punten a) en b) genoemde sectoren/ 
toepassingen worden gebruikt evenals de 
voorwerpen die in de onder punt b) 
genoemde sectoren worden vervaardigd in de 
handel te brengen.
6. Onder het bepaalde in lid 5 vallen 
eveneens de voorwerpen of componenten van 
die voorwerpen die in de hierna onder de 
punten a) en b) genoemde sectoren/ 
toepassingen worden gebruikt evenals de 
voorwerpen die in de hierna onder b) 
genoemde sectoren worden vervaardigd:

a) apparatuur en machines voor de 
fabricage van

– papier en karton 8419 32 
8439 8441

– textiel en kleding 8444 
8445 8447 8448 8449 
8451 8452

3
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b) apparatuur en machines voor de 
fabricage van

– verladingsmaterieel 8425 
8426 8427 8428 8429 
8430 8431

– weg- en landbouwvoer-
tuigen hoofdstuk 87

– treinen hoofdstuk 86
– schepen hoofdstuk 89

3

7. De beperkingen in de leden 5 en 6 zijn 
echter niet van toepassing op:

– voorwerpen en componenten van 
voorwerpen die worden gebruikt in 
lucht- en ruimtevaart, mijnbouw, 
“offshore” en de nucleaire sector 
waarbij van de toepassingen een 
hoog veiligheidsniveau wordt geëist, 
en tevens op veiligheids-
voorzieningen in weg- en 
landbouwvoertuigen, treinen en 
schepen;

– elektrische contacten, ongeacht de 
sector waarin zij worden toegepast, 
met het oog op de betrouwbaarheid 
van de toestellen waarin zij worden 
geïnstalleerd.

In verband met de ontwikkeling van kennis 
en techniek op het gebied van 
vervangingsmiddelen die minder gevaarlijk 
zijn dan cadmium en cadmiumverbindingen, 
zal de Commissie in overleg met de lidstaten 
met regelmatige tussenpozen de situatie 
beoordelen overeenkomstig de procedure van 
artikel 132, lid 3, van deze verordening.
Deze bepaling is niet van toepassing op 
afvalstoffen die vallen onder de Richtlijnen 
75/442/EEG en 91/689/EEG.
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24. Monomethyl–
tetrachloordifenylmethaan
Handelsnaam: Ugilec 141

CAS-nr. 76253-60-6

1. Het in de handel brengen en het gebruik 
van deze stof en van preparaten en 
voorwerpen die deze stof bevatten, is 
verboden.
2. Bij wijze van uitzondering is lid 1 niet van 
toepassing op:
a) installaties en apparatuur die op 18 

juni 1994 reeds in dienst waren 
genomen, tot de afdanking van deze 
installaties en apparatuur.
De lidstaten mogen evenwel ter 
wille van de gezondheid en het 
milieu het gebruik op hun 
grondgebied van deze installaties of 
apparatuur vóór hun afdanking 
verbieden;

b) het onderhoud van installaties en 
apparatuur die op 18 juni 1994 reeds 
in een lidstaat in dienst waren 
genomen.

3. Het op de tweedehandsmarkt brengen van 
deze stof, preparaten die deze stof bevatten en 
installaties/apparatuur die deze stof bevatten, 
is verboden.

25. Monomethyl-
dichloordifenylmethaan
Handelsnaam: Ugilec 121, Ugilec 21

CAS-nr.: onbekend 

Het in de handel brengen en het gebruik van 
deze stof en van preparaten en voorwerpen 
die deze stof bevatten, worden verboden.

26. Monomethyl 
dibroomdifenylmethaan 
broombenzylbroomtolueen, mengsel 
van isomeren
Handelsnaam: DBBT

CAS-nr.: 99688-47-8

Het in de handel brengen en het gebruik van 
deze stof en van preparaten en voorwerpen 
die deze stof bevatten, worden verboden.
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27. Nikkel

CAS-nr. 7440-02-0
EINECS-nr. 231-111-4

en de verbindingen daarvan

1. Mogen niet worden gebruikt:

a) in staafjes die in gaatjes in de oren 
en in andere delen van het menselijk 
lichaam worden geplaatst gedurende 
de epithelisatie van de wond als 
gevolg van het maken van de gaatjes 
en die vervolgens al dan niet worden 
verwijderd, tenzij dergelijke staafjes 
homogeen zijn en de 
nikkelconcentratie — uitgedrukt als 
de verhouding van de massa nikkel 
tot de totale massa — minder dan 
0,05 % bedraagt;

b) in voorwerpen bestemd om in direct 
en langdurig contact met de huid te 
komen, zoals de volgende:
– oorbellen,

– halskettingen, armbanden en 
kettingen, enkelringen en 
vingerringen,

– armbandhorlogekasten, 
horlogebanden en -sluitingen,

– drukknopen, sluitingen, 
klinknagels, ritssluitingen en 
metalen merktekens, wanneer 
deze in kleding worden 
gebruikt,

- indien de hoeveelheid nikkel 
die vrijkomt uit delen van deze 
voorwerpen die in direct en 
langdurig contact met de huid 
komen, groter is dan 
0,5 µg/cm2/week;
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c) in voorwerpen zoals de in punt b), 
genoemde, wanneer deze een niet-
nikkelen coating hebben, tenzij deze 
coating voldoende is om ervoor te 
zorgen dat de hoeveelheid nikkel die 
vrijkomt uit de delen van dergelijke 
voorwerpen welke in direct en 
langdurig contact met de huid 
komen, niet groter is dan 
0,5 µg/cm2/week gedurende een 
periode van ten minste twee jaar van 
normaal gebruik van het voorwerp .

2. Voorwerpen die onder lid 1 vallen, mogen 
niet in de handel worden gebracht tenzij zij 
voldoen aan de in deze punten genoemde 
voorschriften.

3. De door het Europees Comité voor 
normalisatie (CEN) vastgestelde normen 
worden gebruikt als testmethoden om aan te 
tonen dat voorwerpen aan de leden 1 en 2 
voldoen.

28. Stoffen van bijlage I bij Richtlijn 
67/548/EEG die zijn ingedeeld als 
“kankerverwekkende stof van 
categorie 1 of kankerverwekkende 
stof van categorie 2” en die ten 
minste als “giftig (T)” zijn 
gekenmerkt met waarschuwingszin 
R 45: “Kan kanker veroorzaken”, of 
met waarschuwingszin R 49: “Kan 
kanker veroorzaken bij inademing”, 
met de volgende vermeldingen:
kankerverwekkende stof van 
categorie 1: vermeld in 
aanhangsel 1;

Onverminderd de andere delen van deze 
bijlage, is het volgende op de punten 28 tot en 
met 30 van toepassing:
1. Mogen niet worden gebruikt in stoffen en 
preparaten die met het oog op verkoop aan 
het grote publiek in de handel worden 
gebracht, in afzonderlijke concentraties gelijk 
aan of groter dan:

– hetzij de in bijlage I bij Richtlijn 
67/548/EEG van de Raad 
vastgestelde desbetreffende 
concentratiegrens,
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kankerverwekkende stof van 
categorie 2: vermeld in 
aanhangsel 2.

29. Stoffen van bijlage I bij Richtlijn 
67/548/EEG die zijn ingedeeld als 
“mutagene stof van categorie 1 of 
mutagene stof van categorie 2” en 
die zijn gekenmerkt met 
waarschuwingszin R 46: “Kan 
erfelijke genetische schade 
veroorzaken”, met de volgende 
vermeldingen:
mutagene stof van categorie 1: 
vermeld in aanhangsel 3;
mutagene stof van categorie 2: 
vermeld in aanhangsel 4 .

– hetzij de in Richtlijn 1999/45/EG 
vastgestelde desbetreffende 
concentratiegrens.

Onverminderd de toepassing van andere 
communautaire voorschriften inzake de 
indeling, de verpakking en het kenmerken 
van gevaarlijke stoffen en preparaten, dient 
op de verpakking van dergelijke stoffen en 
preparaten op leesbare en onuitwisbare wijze 
de volgende vermelding te worden 
aangebracht:

“Uitsluitend bestemd voor gebruik door 
professionele gebruikers”.

30. Stoffen van bijlage I bij Richtlijn 
67/548/EEG die zijn ingedeeld als 
“voor de voortplanting giftige 
stoffen van categorie 1 of voor de 
voortplanting giftige stoffen van 
categorie 2” en die zijn gekenmerkt 
met waarschuwingszin R 60: “Kan 
de vruchtbaarheid schaden”en/of 
met waarschuwingszin R 61: “Kan 
het ongeboren kind schaden”, met de 
volgende vermeldingen:
voor de voortplanting giftige stoffen 
van categorie 1: vermeld in 
aanhangsel 5;

voor de voortplanting giftige stoffen 
van categorie 2: vermeld in 
aanhangsel 6.

2. Bij wijze van uitzondering is lid 1 niet van 
toepassing op :

a) geneesmiddelen voor menselijk of 
diergeneeskundig gebruik in de zin 
van Richtlijn 2001/82/EG en 
Richtlijn 2001/83/EG;

b) cosmetische producten in de zin van 
Richtlijn 76/768/EEG van de Raad;

c) – brandstoffen als bedoeld in 
Richtlijn 98/70/EG ,

– derivaten van minerale oliën, 
bestemd voor gebruik als 
brandstof in mobiele of vaste 
verbrandingsinstallaties,

– brandstoffen die in een 
gesloten systeem worden 
verkocht (bijvoorbeeld flessen
vloeibaar gas);

d) kleurstoffen voor kunstenaars die 
onder Richtlijn 1999/45/EG vallen.
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31. a) Creosoot; Benzol-wasolie

CAS-nr. 8001-58-9

EINECS-nr. 232-287-5

b) Creosootolie; Benzol-wasolie

CAS-nr. 61789-28-4
EINECS-nr. 263-047-8

c) Destillaten (koolteer), 

naftaleenoliën; naftaleenolie

CAS-nr. 84650-04-4

EINECS-nr. 283-484-8
d) Creosootolie, 

acenafteenfractie; Benzol-
wasolie

CAS-nr. 90640-84-9
EINECS-nr. 292-605-3

e) Destillaten (koolteer), 
bovenste; zware 
anthraceenolie
CAS-nr. 65996-91-0

EINECS-nr. 266-026-1

1. Mogen niet worden gebruikt als stoffen of 
in preparaten voor de behandeling van hout. 
Evenmin mag met deze stoffen behandeld 
hout in de handel worden gebracht.
2. In afwijking hiervan:

a) mogen de genoemde stoffen en 
preparaten worden gebruikt voor de 
behandeling van hout in industriële 
installaties of door professionele 
gebruikers op wie de wetgeving van 
de Gemeenschap inzake de 
bescherming van werknemers van 
toepassing is, maar alleen voor 
herbehandeling in situ, indien zij
i) benz-a-pyreen in een 

concentratie van minder dan 
0,005 % in massa, en

ii) met water extraheerbare 
fenolen in een concentratie van 
minder dan 3 % in massa 
bevatten.

Deze stoffen en preparaten die voor 
de behandeling van hout in 
industriële installaties of door 
professionele gebruikers worden 
gebruikt,
– mogen uitsluitend in 

verpakkingen van 20 liter of 
meer in de handel worden 
gebracht;

– mogen niet aan consumenten 
worden verkocht.

Onverminderd de toepassing van 
andere communautaire voorschriften 
inzake de indeling, de verpakking en 
het kenmerken van gevaarlijke 
stoffen en preparaten, dient op de 
verpakking van dergelijke stoffen en 
preparaten op leesbare en 
onuitwisbare wijze de volgende 
vermelding te worden aangebracht:
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f) Antraceenolie

CAS-nr. 90640-80-5
EINECS-nr. 292-602-7

g) Teerzuren, kool, ruw; ruwe 
fenolen
CAS-nr. 65996-85-2

EINECS-nr. 266-019-3
h) Creosoot, hout

CAS-nr. 8021-39-4
EINECS-nr. 232-419-1

i) Lagetemperatuurkool-teerolie, 
alkalische; extractieresiduen 
(kool), lage-temperatuur-
koolteer-alkalische
CAS-nr. 122384-78-5

EINECS-nr. 310-191-5

“Uitsluitend bestemd voor gebruik in 
industriële installaties of voor 
behandeling door professionele 
gebruikers”;

b) mag hout dat overeenkomstig 
punt a) in industriële installaties of 
door professionele gebruikers is 
behandeld en dat voor de eerste keer 
in de handel wordt gebracht of in 
situ wordt herbehandeld, uitsluitend 
door professionele gebruikers en in 
industriële toepassingen worden 
gebruikt, bijvoorbeeld voor 
spoorwegen, bij de transmissie van 
elektriciteit en telecommunicatie, 
voor omheiningen, voor agrarische 
doeleinden (bv. palen ter 
ondersteuning van bomen) en in 
haveninstallaties en waterwegen;

c) is het verbod van lid 1 niet van 
toepassing op het in de handel 
brengen van hout dat vóór 
31 december 2002 met de in punt 31, 
onder a) tot en met i), vermelde 
stoffen is behandeld, indien dit hout 
als tweedehands product voor 
hergebruik in de handel wordt 
gebracht.

3. Het in lid 2, onder b) en c), bedoelde hout 
mag echter niet worden gebruikt:
– binnen gebouwen, ongeacht de 

bestemming ervan;
– in speelgoed;

– op speelplaatsen;
– in parken, tuinen, en andere 

voorzieningen voor recreatie en 
vrijetijdsbesteding buitenshuis, 
indien het gevaar bestaat dat dit hout 
regelmatig met de huid in aanraking 
komt;
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– voor de vervaardiging van 
tuinmeubilair, zoals picknicktafels;

– voor de vervaardiging, het gebruik 
en de hernieuwde behandeling van:
– kweekbakken;

– verpakkingen die in aanraking 
kunnen komen met voor 
menselijke en/of dierlijke 
voeding bestemde onbewerkte 
producten tussenproducten of 
eindproducten;

– ander materiaal dat de 
hierboven genoemde 
voorwerpen kan 
verontreinigen.

32. Chloroform
CAS-nr. 67-66-3 EINECS-
nr. 200-663-8

33. Koolstoftetrachloride -
tetrachloormethaan
CAS-nr. 56-23-5

EINECS-nr. 200-262-8
34. 1,1,2-Trichloorethaan

CAS-nr. 79-00-5
EINECS-nr. 201-166-9

1. Mogen niet worden gebruikt in 
concentraties van 0,1 % in massa of meer in 
stoffen en preparaten die in de handel worden 
gebracht voor verkoop aan het grote publiek 
en/of voor toepassingen waarbij de betrokken 
stoffen vervluchtigen, zoals 
oppervlaktereiniging en het reinigen van 
textiel.

2. Onverminderd de toepassing van andere 
communautaire voorschriften inzake de 
indeling, de verpakking en het kenmerken 
van gevaarlijke stoffen en preparaten, dient
op de verpakking van dergelijke stoffen en 
preparaten die deze in concentraties van 
0,1 % in massa of meer bevatten, op leesbare 
en onuitwisbare wijze de volgende 
vermelding te worden aangebracht:

“Uitsluitend bestemd voor gebruik in 
industriële installaties”.

Bij wijze van uitzondering geldt dit 
voorschrift niet voor:
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35. 1,1,2,2-Tetrachloorethaan

CAS-nr. 79-34-5
EINECS-nr. 201-197-8

36. 1,1,1,2-Tetrachloorethaan
CAS-nr. 630-20-6

37. Pentachloorethaan
CAS-nr. 76-01-7 EINECS-
nr. 200-925-1

38. 1,1-Dichlooretheen

CAS-nr. 75-35-4
EINECS-nr. 200-864-0

39. 1,1,1-Trichloorethaan, 
methylchloroform

CAS-nr. 71-55-6
EINECS-nr. 200-756-3

a) geneesmiddelen voor menselijk of 
diergeneeskundig gebruik in de zin 
van Richtlijn 2001/82/EG en 
Richtlijn 2001/83/EG ;

b) cosmetische producten in de zin van 
Richtlijn 76/768/EEG .

40. Stoffen die aan de ontvlam-
baarheidscriteria van 
Richtlijn 67/548/EEG voldoen en in 
de categorieën ontvlambaar, licht 
ontvlambaar of zeer licht 
ontvlambaar zijn ingedeeld, 
ongeacht of zij al dan niet in 
bijlage I bij die richtlijn zijn 
opgenomen.

1. Mogen niet als zodanig of in de vorm van 
preparaten worden gebruikt in aërosols die in 
de handel worden gebracht voor het grote 
publiek voor amusements- of 
decoratiedoeleinden , zoals daar zijn:
– metaalglitter (hoofdzakelijk als 

feestartikel);

– kunstsneeuw en -rijp 

(decoratieartikel);

– winden (schertsartikel);
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– “silly string” (schertsartikel);

– nepdrollen (fopartikel);

– feesttoeters (amusementsartikel);

– oplossende vlokken en schuim 

(decoratieartikel);

– imitatiespinnewebben (fopartikel);

– stinkbommen (schertsartikel);

– enz.

2. Onverminderd de toepassing van andere 
communautaire bepalingen inzake indeling, 
verpakking en etikettering van gevaarlijke 
stoffen, moet op de verpakking van de 
hierboven bedoelde aërosols de volgende, 
goed leesbare en onuitwisbare vermelding 
worden aangebracht:

“Uitsluitend bestemd voor professionele 
gebruikers”.

3. Bij wijze van uitzondering gelden de 
bepalingen van de leden 1 en 2 niet voor 
aërosols als bedoeld in artikel 9 bis van
Richtlijn 75/324/EEG van 20 mei 1975 
inzake onderlinge aanpassing van de 
wetgevingen van de lidstaten betreffende 
aërosols.
4. De in de leden 1 en 2 bedoelde voorwerpen 
mogen niet in de handel worden gebracht, 
tenzij zij voldoen aan de in die leden 
genoemde voorschriften.

41. Hexachloorethaan

CAS-nr. 67-72-1
EINECS-nr. 200-6664

Mag niet worden gebruikt bij de fabricage of 
bewerking van non-ferrometalen.
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42. Alkanen, C10-C13, chloor 
(gechloreerde paraffines met een 
korte keten) (SCCP)

EINECS-nr. 287-476-5

1. Mogen niet in de handel worden gebracht 
om in een hogere concentratie dan 1 % te 
worden gebruikt als stof of als bestanddeel 
van andere stoffen of preparaten
– bij metaalbewerking;

– voor het “vetten” van leer.

43. Azokleurstoffen 1. Azokleurstoffen die door reductieve 
splitsing van één of meer azogroepen één of 
meer van de in aanhangsel 8 opgesomde 
amines kunnen afgeven in aantoonbare 
concentraties, d.w.z. concentraties hoger dan 
30 ppm in het eindproduct of in de geverfde 
onderdelen daarvan, als bepaald volgens de 
overeenkomstig artikel 132, lid 3, 
vastgestelde beproevingsmethode, mogen niet 
worden gebruikt in textiel- en lederproducten 
die langdurig rechtstreeks in aanraking 
kunnen komen met de menselijke huid of 
mondholte, zoals:

– kleding, beddengoed, handdoeken, 
haarstukjes, pruiken, hoeden, luiers 
en andere toiletartikelen, 
slaapzakken;

– schoeisel, handschoenen, 
horlogebandjes, handtassen, 
portemonnees en portefeuilles, 
aktetassen, stoelbekleding, nektasjes;

– speelgoed van textiel of leder en 
speelgoed met kledingstukken van 
textiel of leder;

– garen en weefsels bestemd voor de 
eindgebruiker.

2. Voorts mogen de in lid 1 bedoelde textiel-
en lederproducten enkel in de handel worden 
gebracht indien zij aan de in dat lid 
omschreven eisen voldoen.
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3. Azokleurstoffen, die zijn opgenomen in 
aanhangsel 9, “Lijst van azokleurstoffen”, 
mogen niet in de handel worden gebracht of 
voor het kleuren van textiel- of lederartikelen 
worden gebruikt als stof of bestanddeel van 
preparaten in concentraties van meer dan 0,1
massaprocent.

4. De Commissie zal de bepalingen inzake 
azokleurstoffen opnieuw bekijken in het licht 
van de nieuwe wetenschappelijke kennis.

44. Difenylether, pentabroomderivaat 
C12H5Br5O

1. Mag niet in de handel worden gebracht of 
worden gebruikt als stof of als bestanddeel 
van preparaten in hogere concentraties dan 
0,1 massaprocent.
2. Voorwerpen mogen niet in de handel 
worden gebracht indien zij, ofwel 
brandvertragende onderdelen daarvan, hogere 
concentraties dan 0,1 massaprocent van deze 
stof bevatten.

45. Difenylether, octabroomderivaat 
C12H2Br8O

1. Mag niet in de handel worden gebracht of 
worden gebruikt als stof of als bestanddeel 
van preparaten in hogere concentraties dan 
0,1 massaprocent.

2. Voorwerpen mogen niet in de handel 
worden gebracht indien zij, ofwel 
brandvertragende onderdelen daarvan, hogere 
concentraties dan 0,1 massaprocent van deze 
stof bevatten.
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46. a) Nonylfenol C6H4(OH)C9H19

b) Nonylfenolethoxylaat 
(C2H4O)nC15H24O

Mogen niet als verbinding of bestanddeel van 
preparaten in de handel worden gebracht of 
worden gebruikt in concentraties van 0,1 % 
(g/g) of meer voor de volgende toepassingen:
1. industriële en institutionele reiniging, 

behalve:

– chemische reiniging in gecontroleerde 
gesloten systemen met recycling of 
verbranding van het wasmiddel;

– reiniging in systemen waarbij het 
wasmiddel in een speciale 
behandeling wordt gerecycled of 
verbrand;

2. huishoudelijke reiniging;
3. textiel- en leerbewerking, behalve:

– bewerking zonder lozing in 
afvalwater;

– bewerking in systemen waarbij de 
organische fractie in een speciale 
behandeling volledig uit het 
proceswater wordt verwijderd vóór het 
afvalwater biologisch wordt 
behandeld (ontvetting van 
schapenvachten);

4. emulgatoren in speendippers voor 
landbouwgebruik;

5. metaalbewerking, behalve:

– in gecontroleerde gesloten systemen 
met recycling of verbranding van het 
wasmiddel;

6. vervaardiging van pulp en papier;
7. cosmetica;
8. andere persoonlijke 

verzorgingsproducten, behalve:

– spermiciden;

9. co-formulanten in 
gewasbeschermingsmiddelen en 
biociden.
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47. Cement 1. Cement en cementhoudende preparaten 
mogen niet worden gebruikt of niet in de 
handel worden gebracht indien het gehalte 
aan oplosbaar chroom (VI) bij de 
gehydrateerde vorm van het cement of het 
preparaat meer dan 0,0002 % van het totale 
drooggewicht van het cement bedraagt.

2. Als reductansen worden gebruikt, moet op 
de verpakking van cement en 
cementhoudende preparaten bovendien 
leesbaar en onuitwisbaar informatie worden 
vermeld over de verpakkingsdatum, de 
opslagomstandigheden en de opslagperiode 
binnen welke de activiteit van de reductans 
gehandhaafd blijft en waarbinnen het gehalte 
oplosbaar chroom (VI) onder de in lid 1 
vermelde limiet blijft, onverminderd de 
toepassing van andere communautaire 
bepalingen inzake de indeling, verpakking en 
etikettering van gevaarlijke stoffen en 
preparaten.

3. Bij wijze van uitzondering gelden de leden 
1 en 2 niet voor het in de handel brengen voor 
en het gebruik in gecontroleerde, gesloten en 
volledig geautomatiseerde processen waarin 
cement en cementpreparaten alleen door 
machines worden behandeld en er geen 
enkele kans op huidcontact bestaat.

___________

1 PB L 377 van 31.12.1991, blz. 20. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) 
nr. 166/2006 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 33 van 4.2.2006, blz. 1).

2 Chrysotiel heeft twee CAS-nummers (bevestigd door het ECB).
3 Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad van 23 juli 1987 met betrekking tot de tarief-

en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief (PB L 256 van 7.9.1987). 
Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 426/2006 (PB L 79 van 
16.3.2006, blz. 1).

4 PB L 147 van 9.6.1975, blz. 40. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 
807/2003 (PB L 122 van 16.5.2003, blz. 36).
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Aanhangsels 1 tot en met 6

VOORWOORD

Toelichting bij de hoofdjes van de kolommen

Naam van de stof:

De naam is dezelfde als die welke wordt gebruikt in bijlage I van Richtlijn 67/548/EEG. Waar 

mogelijk wordt voor de gevaarlijke stoffen de EINECS-naam (Europese inventaris van bestaande 

chemische handelsstoffen) of ELINCS-naam (Europese lijst van stoffen waarvan kennisgeving is 

gedaan) gebruikt. In de tabellen wordt hiernaar verwezen met “EG-nummer”. Voor stoffen die niet 

in de EINECS of de ELINCS zijn vermeld, wordt een internationaal erkende naam gebruikt (bv. de 

ISO- of Iupac-naam). Soms wordt daarnaast tevens een triviale naam vermeld.

Catalogusnummer:

Het catalogusnummer is de in bijlage I van Richtlijn 67/548/EEG gebruikte identificatiecode. In het 

aanhangsel worden de stoffen gerangschikt aan de hand van dit catalogusnummer.

EINECS-nummer :

In de EINECS is voor de stoffen een identificatiecode vastgelegd. Deze code start met het nummer 

200-001-8.

ELINCS-nummer:

Aan nieuwe stoffen waarvan in het kader van Richtlijn 67/548/EEG kennisgeving is gedaan, is een 

identificatiecode toegekend die is gepubliceerd in de ELINCS. Deze code start met het nummer 

400-010-9.
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CAS-nummer:

Het CAS-nummer (het nummer van de Chemical Abstracts Service) wordt vermeld om identificatie 

van de stof te vergemakkelijken.

Nota’s:

De volledige tekst van de nota’s kan worden gevonden in het voorwoord van bijlage I van Richtlijn 

67/548/EEG.

De voor deze verordening van toepassing zijnde nota’s zijn de volgende:

Nota C:

Sommige organische stoffen kunnen in de vorm van een specifiek isomeer of als een mengsel van 

verschillende isomeren in de handel worden gebracht.

Nota D:

Sommige stoffen die spontaan kunnen polymeriseren of ontleden, worden meestal in een 

gestabiliseerde vorm in de handel gebracht. In bijlage I bij Richtlijn 67/548/EEG zijn die stoffen in 

gestabiliseerde vorm opgenomen.

Dergelijke stoffen worden echter soms in een niet-gestabiliseerde vorm in de handel gebracht. In 

dat geval moet de fabrikant of iedere andere persoon die een dergelijke stof in de handel brengt, op 

het etiket de naam van de stof met daaraan toegevoegd de vermelding “niet-gestabiliseerd” 

aanbrengen.
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Nota E:

Stoffen met specifieke effecten op de gezondheid van de mens (zie hoofdstuk 4 van bijlage VI bij 

Richtlijn 67/548/EEG) die als kankerverwekkend, mutageen en/of giftig voor de voortplanting in 

categorie 1 of 2 worden ingedeeld, krijgen nota E indien zij ook als zeer giftig (T+), giftig (T) of 

schadelijk (Xn) worden ingedeeld. Voor deze stoffen worden de waarschuwingszinnen R20, R21, 

R22, R23, R24, R25, R26, R27, R28, R39, R68 (schadelijk), R48 en R65 en alle combinaties van 

deze waarschuwingszinnen voorafgegaan door het woord “Ook”.

Nota J:

De stof behoeft niet als kankerverwekkend te worden ingedeeld als kan worden aangetoond dat 

deze minder dan 0,1 % (g/g) benzeen (EINECS-nr. 200-753-7) bevat.

Nota K:

De stof behoeft niet als kankerverwekkend te worden ingedeeld als kan worden aangetoond dat 

deze minder dan 0,1 % (g/g) buta-1,3-dieen (EINECS-nr. 203-450-8) bevat.

Nota L:

De stof behoeft niet als kankerverwekkend te worden ingedeeld als kan worden aangetoond dat 

deze minder dan 3 % DMSO-extract bevat, gemeten volgens IP 346.

Nota M:

De stof behoeft niet als kankerverwekkend te worden ingedeeld als kan worden aangetoond dat 

deze minder dan 0,005 % (g/g) benzoapyreen (EINECS-nr. 200-028-5) bevat.
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Nota N:

De stof behoeft niet als kankerverwekkend te worden ingedeeld als volledig bekend is hoe de 

raffinage daarvan is verlopen en kan worden aangetoond dat deze is geproduceerd uit een stof die 

niet kankerverwekkend is.

Nota P:

De stof behoeft niet als kankerverwekkend te worden ingedeeld als kan worden aangetoond dat 

deze minder dan 0,1 % (g/g) benzeen (EINECS-nr. 200-753-7) bevat.

Nota R:

Vezels waarvan de naar de lengte gewogen meetkundig gemiddelde diameter, minus tweemaal de 

standaardfout, groter is dan 6 μm, behoeven niet als kankerverwekkend te worden ingedeeld.

Nota S:

Voor deze stof is misschien geen etiket overeenkomstig artikel 23 van Richtlijn 67/548/EEG vereist 

(zie hoofdstuk 8 van bijlage VI bij die richtlijn).
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Aanhangsel 1

Punt 28 — Kankerverwekkende stoffen: categorie 1

Stoffen Catalogus-
nummer

EG-nummer CAS-
nummer

Nota’s

Chroom (VI) trioxide 024-001-00-0 215-607-8 1333-82-0

Zinkchromaat met inbegrip van 
zinkkaliumchromaat

024-007-00-3

Nikkelmonoxide 028-003-00-2 215-215-7 1313-99-1

Nikkeldioxide 028-004-00-8 234-823-3 12035-36-8

Dinikkeltrioxide 028-005-00-3 215-217-8 1314-06-3

Nikkelsulfide 028-006-00-9 240-841-2 16812-54-7

Trinikkelsulfide 028-007-00-4 234-829-6 12035-72-2

Diarseentrioxide; arseentrioxide 033-003-00-0 215-481-4 1327-53-3

Diarseenpentaoxide 033-004-00-6 215-116-9 1303-28-2

Arseenzuur en zijn zouten 033-005-00-1

Loodhydrogeenarsenaat 082-011-00-0 232-064-2 7784-40-9

Butaan met ≥ 0,1 % butadieen 
(203-450-8) 1

203-448-7 1 106-97-8 1

Isobutaan met ≥ 0,1 % butadieen 
(203-450-8) 2

601-004-01-8

200-857-2 2 75-28-5 2

C, S

1,3-butadieen; buta-1,3-dieen 601-013-00-X 203-450-8 106-99-0 D

Benzeen 601-020-00-8 200-753-7 71-43-2
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Vinylchloride; chloorethyleen 602-023-00-7 200-831-0 75-01-4

Bis(chloormethyl)ether; 
dichloordimethylether

603-046-00-5 208-832-8 542-88-1

Chloormethyl-methylether; 
chloordimethylether

603-075-00-3 203-480-1 107-30-2

2-Naftylamine 612-022-00-3 202-080-4 91-59-8

Benzidine; 4,4′-diaminobifenyl 612-042-00-2 202-199-1 92-87-5

Zouten van benzidine 612-070-00-5

Zouten van 2-naftylamine 612-071-00-0 209-030-01
210-313-62

553-00-41
612-52-22

4-Aminobifenyl 612-072-00-6 202-177-1 92-67-1

Zouten van 4-aminobifenyl 612-073-00-1

Teer, steenkool; koolteer
(Het bijproduct van de 
destructieve destillatie van 
steenkool. Nagenoeg zwarte 
halfvaste stof. Een complexe 
verzameling van aromatische 
koolwaterstoffen, fenolische 
verbindingen, stikstofbasen en 
thiofeen.)

648-081-00-7 232-361-7 8007-45-2
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Teer, kool, hoge temperatuur; 
koolteer

(Het condensatieproduct dat wordt 
verkregen door afkoeling tot 
ongeveer de omgevings-
temperatuur van het gas dat 
vrijkomt bij de destructieve 
destillatie van kool bij hoge 
temperatuur (hoger dan 700 °C). 
Een zwarte viskeuze vloeistof met 
een dichtheid groter dan water. 
Voornamelijk samengesteld uit een 
complex mengsel van aromatische 
koolwaterstoffen met 
gecondenseerde ringen. Kan 
ondergeschikte hoeveelheden 
fenolhoudende verbindingen en 
aromatische stikstofbasen 
bevatten.)

648-082-00-2 266-024-0 65996-89-6

Teer, kool, lage temperatuur; 
petroleum

(Het condensatieproduct dat wordt 
verkregen door afkoeling tot 
ongeveer de omgevings-
temperatuur van het gas dat 
vrijkomt bij de destructieve 
destillatie van kool bij lage 
temperatuur (lager dan 700 °C). 
Een zwarte viskeuze vloeistof met 
een grotere dichtheid dan water. 
Voornamelijk samengesteld uit 
aromatische koolwaterstoffen met 
gecondenseerde ringen, fenol-
houdende verbindingen en 
aromatische stikstofbasen en hun 
alkylderivaten.)

648-083-00-8 266-025-6 65996-90-9

Teer, bruinkool

(Een olie die is gedestilleerd uit 
bruinkoolteer. Voornamelijk 
samengesteld uit alifatische, 
naftenische en één- tot drierings 
aromatische koolwaterstoffen, de 
alkylderivaten daarvan, 
heteroaromaten en één- en 
tweerings fenolen, met een 
kooktraject van ongeveer 150 °C 
tot 360 °C.)

648-145-00-4 309-885-0 101316-83-0
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Teer, bruinkool, lage temperatuur

(Een teer die wordt verkregen uit 
de carbonisatie bij lage 
temperatuur en vergassing bij 
lage temperatuur van bruinkool. 
Voornamelijk samengesteld uit 
alifatische, naftenische en 
cyclische aromatische 
koolwaterstoffen, 
heteroaromatische 
koolwaterstoffen en cyclische 
fenolen.)

648-146-00-X 309-886-6 101316-84-1

Destillaten (aardolie), lichte 
paraffinehoudende; niet of licht 
geraffineerde basisolie

(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen verkregen door 
vacuümdestillatie van het residu 
van de atmosferische destillatie 
van ruwe olie. Bestaat uit 
koolwaterstoffen, overwegend 
C15 tot en met C30, en vormt een 
voltooide olie met een viscositeit 
van minder dan 19 10-6 m2.s-1 bij 
40 °C. Bevat een relatief grote 
hoeveelheid alifatische 
koolwaterstoffen die normaal 
aanwezig zijn in dit 
destillatietraject van ruwe olie.)

649-050-00-0 265-051-5 64741-50-0
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Destillaten (aardolie), zware 
paraffinehoudende; niet of licht 
geraffineerde basisolie

(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen verkregen door 
vacuümdestillatie van het residu 
van de atmosferische destillatie 
van ruwe olie. Bestaat uit 
koolwaterstoffen, overwegend 
C20 tot en met C50, en vormt een 
voltooide olie met een viscositeit 
van minstens 19 10-6 m2.s-1 bij 40 
°C. Bevat een relatief grote 
hoeveelheid alifatische 
koolwaterstoffen.)

649-051-00-6 265-052-0 64741-51-1

Destillaten (aardolie), lichte 
nafteenhoudende; niet of licht 
geraffineerde basisolie
(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen verkregen door 
vacuümdestillatie van het residu 
van de atmosferische destillatie 
van ruwe olie. Bestaat uit 
koolwaterstoffen, overwegend 
C15 tot en met C30, en vormt een 
voltooide olie met een viscositeit 
die minder is dan 19 10-6 m2.s-1

bij 40 °C. Bevat relatief weinig 
normale paraffinen.)

649-052-00-1 265-053-6 64741-52-2
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